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Korsønge til prosøtekster

I
Motct af Knud Jeppesen 1936

Herre! hvor er mine fjender mange!
Herre! mange stå op imod mig.

Mange sige til min sjæl: han har ingen
frelse hos Gud!

Men du, Herre! er et skjold for mig,
min ære og den, der opløfter mir hoved.

Jeg råber til Herren med min røsr, og
han bønhører mig fra sit hellige bjerg.
Amen.

Ps. 3, v. 2-5

2
Motet af Knud Jeppesen 1936

Een ting har jeg begæret af Herren,
den vil jegsøge efter: at jeg må bo i Her-
rens hus alle mit livs dage for at beskue
Fferrens livsalighed og ar glædes i hans
temPel' 

t7, v. 4

3
Motet af Thomas Laub 1925

Herren er mit lys og min frelse, for
hvem skal jeg frygte? Herren er mit livs
Yærn, for hvem skal jeg ræddes?

Bi efter Herren, vær frimodig, og han
skal styrke dit hjerte.

Ps. 27, v. 1 og 14



4
Motet af Giovanni Pierluigi da Palestrina 1581

Sicut cervus desiderat ad fontes aqua:
rum, ita desiderat anima mea ad te, Deus.

Ps. 42, v, 2

Ret som hjorten, der drages imod kil-
dernes strømme, så og drages sjælen i
længsel mod dig, Flerre.

Dansk tekst ved Knud Jeppesen

5
Motet af Knud Jeppesen 1936

Gud, vend øren til min bøn.

Jeg vil råbe til Gud, og Herren skal
frelse mig.

Han har forløst min sjæl
striden imod mig' 

ps. 55,

6
Motet af Povl Hamburger 1935

Lær os at tælle vore dage, så vi få vis-
dom i hjertet.

Ps. 90, v. l2

7
Motet af Orlando di Lasso 1585

Jubilate Deo omnis terra,
servite Domino in lætitia; inrrate in

conspectu ejus in exsultatione,
quia Dominus ipse esr Deus.

Ps. 100, v. 1-3

Jord og Himmel, lover, Priser Fferren
og lyder Herrens bud under glædessang;

indtræder for hans åsyn med jubel og
stor fryd, thi af Herrpns hånd er al vor
frelse.

Dansk tekst ved Knud JePPesen

8
Motet af Povl Hamburger 1935

Som en skygge, der hælder, er mine
dage, og som blomsten visner, visner jeg

hen.
Men du, o Herre, er

dine år får aldrig ende.
den samme, oB

Ps. 102, t. 12 og 28

9
Motet af Knud Jeppesen 1936

.Min sjæl, lov Herren, og glem ikke
alle hans velgerninger!

Han, som mætter din sjæl med det
gode, at du bliver ung igen som ørnen.

' Ps. 103, v. 2 og 5

IO
Motet af Knud Jeppesen 1936

Flerren er barmhjertig og nådig, lang-

modig og af megen miskundhed.
Ligesom en fader forbarmer sig over

sine.børn, så forbarmer Herren sig over
dem, som frygter ham.

Ps. 103, v. 8 og 13

i fred fra

v. l, 17 og 19



II
Oldkirkeligt halleluja til påskedag
Korbearbejdelse af Thomas Laub (ca. 1930)

Halleluja! Denne er dagen, som FIer-
ren har gjort, lad os frydes og glædes på
den.

Kære Herre, frels dog! Kære Herre,
lad det dog lykkes! Halleluja, Amen.

Ps. 118, v. 24*25

12

ale Sens t jenere! I, som
I '. cr Gu& huses for-

i:.,ar::: ed.e- hænder til helligdom-
-,::- :€ rOre: Herren!

He-ea relsigne dig fra Sion, han som

Ps. 134

<ir:h1g Himlene og jorden! Amen.

r3
lv{otet af Thomas Laub 1925

Se, min tjener, hvem j"g opholder,
min udvalgte, i hvem min sjæl har vel-
behag. Jeg har givet min ånd over ham,
og han skal føre rer ud til hedningerne.

Esaias 42, v. 1

14
Motet af Povl Hamburger 1935

Så taler Flerren: Frygt ej, thi jeg gen-
løser dig; jeg kaldte dig ved dit navn, du
er min' 

Esaias 43, v. I

I5
Motet af Knud JePPesen 1936

Jeg sletted som tåge din misgerning
og-ro* en sky dine synder. Vend om til
mig, thi jeg genløser dig! 

Esaias 44, v. 22

l6
Motet af Knud JePPesen 1936

Hvad er et menneske, og hvortil dur
han? Hvad er hans lykke, og hvad er

hans ulykke? Et menneskes dages tal, når

det er stort, er det hundred år. Som en

vanddråbe af havet og et sandskorn, så

ere tusind år imod evighedens dag.
Sirach 18, v. 8

17
Motet af Thomas Laub 1925

Kristus Jesus blev lydig til døden, ja

korsets død.
Derfor har Gud hø1t oPhøjet ham og

har givet ham navnet over alle navne.
Filip. 2, v' 8-9

I8
Motet af Heinrich Schiitz 1648

Salige er de døde, som dø i Herren fra
nu af . 1a., siger Ånden: De hviler fra
deres møje, thi deres gerning følger efter
dem' 

Johs. Åbenb. 14, v. 13



I9
Motet af Tomaso Ludovico da Yinone 1585

Veni sponsa Christi, accip€ coronam,
quam tibi Dominus præParavit in æter-
num' 

Middelalderlig liturgisk tekst

Kristi brud, kom, fryd dig og modtag
den krone, som i al evighed er beredt
for dig af Herren.

Dansk tekst ved Søren Sørensen

20
Laude af D. Philippo ca. 1500

Hil dig, du høje og underfulde korsets
træ, du, som i døden bar dødens over-
vinder.

Dansk tekst ved Knud JePPesen
efter senmiddelalderlig italiensk laude

21

Laude af Baldasar ca. 1500

O Jesus blide, o Herre milde, Jesus, du
Søn af Gud, kongen i evighed! Se, o
Flerre til os ned, der vi os i død og mør-
ke forvilde.

Dansk tekst ved Knud JePPesen
efter senmiddelalderlig italiensk laude

22
Anthem af Thomas §Teelkes ca. 163C

Hør i nåde hver bøn, o Gud, og lyt til
hvert råb fra dine ringe r;'enere; og for
at de må få, hvad de beder om, lad dem

begære det, der behager dig; ved Jesus
Kristus, Amen.

Kollekt til 10. s. e. trin. i den engelske prayerbook'
Dansk tekst ved Poul Pedersen

23
Anthem af John Hilton sen. ca. 1600

O Herre for din nådes skyld tilregn os

ej vor synd, men forlad os vor skyld, og

giv os nåde til at bedre vort liv, at for-
iage synd og at lyde din vilje, at vi må

vandre med hjertet rent for dig i dag og

til evig tid.
Tekst rra 'christia' ir?åiå.t;lru" frå'J

Dansk tekst ved Poul Pedersen

Korsønge til strof.ske tekster

24
Melodi Erfurt 1524
Korudsættelser af Johann Valter 1524,
Kaspar Othmayr is+l og Johannes Eccar.d 7597

1. Af Faders hjerte runden
den eneste Guds Søn,

af evighed befunden
hans spejl og afglans skøn,
den blide morgenstjerne,
som lyser for os gerne

og breder vidt sin glans.

2. Han kødets dragt iklædtes
i rene jomfru-skød,



for os i armod stedtes
og denne verdens nød,
lod sig i døden binde,
at vi kan frelse finde
og evigt liv i ham.

3. Du er din Faders lige,
sand Gud med skabermagt,
hvem i hans nådes rige
er alting underlagt,
regdr da, Gud, min vilje,
fra din sig ej at skille
vildfarende på jord.

i nåde,

Vilstrup

25
Melodi Erfurt 1524
Korudsæitelser af Johannes Eccard 1597
og l{elchior Vulpius 1609

1. Kom, hedningers frelsermand,
fødr af mø i jødeland,
hele verden undres må,
Gud den fødsel skikked så.

2. Tak fra nu til evig tid
sjunge vi vor Fader blid.
Ham med Søn og Helligånd
ske lov, pris i alle land.

Martin Luther - Tho:::as La:5

26
Melodi og korudsættelse af Michael Prætorius 1609

1. Højlovet være kongen skøn,
højlovet være Davids søn,
højlovet han, som til os kom
at os fravende vredens domme!
Hosianna!

2. Han kommer mildelig til fred,
sagtmodig med stor ydmyghed,
syng højt, enhver som synge kan:
Vor Gud og frelser hosianna,
Hosianna!

Daniel Rump - Harald Vilstrup

27
Melodi Thomissøn 1569
Korudsættelse af Mogens \(iildike

Forgange skal både Himmel og jord,
aldrig forgange Guds hellige ord,
det vil evindeligt blive.
Thi lader os ret af hjertens grund
det høre og gemme i allen stund,
at vi må evig leve.

Søren Paludan Skriver

28
Anthem af Christoffer Tye 1553

Så stille er den grav, hvori
vi efter livets strid
i Herrens fred kan bie på
hans store genkomsttid.

tt1C



FIver træl og herre, rig og arm,
får samme hvile der,
i stille fred, forenes støY

fra dem, som stredes her.

H. Blair, 18. årh. - Poul Pedersen

29

Melodi Lauterbach 1585
Korudsættelse af Bartholomæus Gesius 1605

l. O Jesus, morgenstjerne,
lad lyse klart din glans!

Oplys fra Himlens trone
os, som i mørket bor,
med nådens rene ord.

2 O Jesus, trøst for arme,
de banges trøst og fred!
Om alle glæder blegner,
din store miskundhed
jeg har at glædes ved.

3. O Jesus, kære Herre,
den eneste Guds søn,

hvad mig dit ord tilsiger,
jeg ved, jeg vist skal få,
Guds segl er trykt derPå.

4. O Jesus, højligt love
jeg vil din mildheds glans,

lys for os fred og sone'

led, stjerne, mildelig
os hjem til Himmerig!

Tysk 1579 - Harald VilstruP

30

Motet af Johannes Eccard 1598

1. Kom, Zechaliars, kom at se,

hvad nåde Gud har ladet ske,

Elisabeth har båret
en lille søn på Herrens bud,
som med håns kraft skal rustes ud,

fryd dig, du stumme såre!

Da brai sig løser tungens bånd, 
-

lydt kvædir han ved Herrens Ånd:
Højlovet evig være
vor Gud, vor lyst og ære.

Pris ham med frYd, han har'besøgt
sit folk! - Tjen ham uden frYgt!

2. Johannes nævnes barnets naYn,

Johannes*) er han og af gavn,

Guds Søn han vej bereder;
han råber højt: ven-d om, vend om,

d, alle arme syndre kom,
nu er der håb for eder,

se her det Guds udvalgte lam,

som bær al verdens last og skam.

Højlovet evig være
vor Gud, vor lyst og ære.

Pris ham med fryd, han har besøgt

sit folk! - Tjen ham uden frYgt!

3. Johannes Døber, uforsagt
trods verdens ære, glans og magt

Guds ord og dom vil tale,

*) betyder: Herren er nådig

t3t2



og Yil Herodes stå imod
og skal det koste liv og blod,
til Gud han sig befaler!
I fængslet og den sidste nød
han priser Gud i liv og død:
Højlovet evig være
vor Gud - vor lyst og ære.
Pris ham med fryd, han har besøgt
sit folk! - Tjen ham uden frygt!

Ludvig Helmbold - Harald VilstruP
(efier Luk. l, v. 68 - Benedictus)

3I
Førreformatorisk melodi
Korudsætrelse af Michael Prætorius 1609

1. Nu fødtes vor Immanuel, Jesus Krist,
som os meldte Gabriel, Jesus Krist,
Jesus Krist, der frelser os forvist

2. Her ligger han på krybbestrå,
Jesus Krist,

alting ham dog tjene må, Jesus Krist,
Jesus Krist, der frelser os forvist.

3. Guds-solen med sit klare skin,
Jesus Krist,

lyser os i Himlen ind, Jesus Krist,
Jesus Krist, der frelser os forvist.

Latinsk-tysk førreformatorisk - Thomas Laub

32
Melodi Leipzig -1589 -
Korudsættelse af Bartholomæus Gesius 1601

1. Os er i dag en frelser fød
at hjælpe os af al vor nød.

FIan er den ene sande Gud,
han bringer til os nådens bud.
Hans navn er underfuld og god,
hos ham vi har vor sande rod.

2. Hvor så man før slig kærlighed,
at du, barnille, kom herned
dit levneds tunge vej at gå,

at vi skal evig frelse få,
at vi, o Jesulil, engang
hos dig skal synge livets sang.

3. Du alle Himles sang og lyst,
du spæde barn ved moders bryst,
du sindets dybe, rige fred,
jeg ved din krybbe knæler ned.

Jeg vil dig ganske høre til,
du fagre barn, min Jesulil.

Latinsk - Tysk - Harald VilstruP

33

Melodi Nicolai Hermann 1560
Korudsættelse af Gotthard Erythræus 1608

1. Immanuel! Vi synge dig,
du livets fyrste, frydelig,
du himmelrose, jomfrusøn,
vort skjold og meget store løn:
Halleluja!

2. Har jeg end synder uden tal,
har jeg ej levet, som jeg skal,
o, derfor kom du jo herned
at være vores salighed!
Halleluja!

15t4



3. Så synger jeg frimodig da
på jorden mit halleluja,
men siden i din himmelsal
foruden ende klinge ska[:
Halleluja!

Es. 7, v. 14 - Paul Gerherdt - H. A. Brorson

34
Motet af Johanncs Eccard 1598

1. O fryd for bange sind:
Nu går den time ind,
da os til trøst og fromme
Guds egen Søn vil komme
sin lysnatur den rene
med støvet at forene.
Vær hilset jomfru-moder klar,
som denne søn til verden bar!

2. Hvad sorg kan hjertet nå,
når jeg kun tænker på,
at Jesus ville dele
min nød med mig, ja hele
min skændsel ville bære
at vinde mig Guds ære.
Vær hilset jomfru-moder klar,
som denne søn til verden bar!

Gcorg Rcimeoa - Harald VilstruP

35
Mcltdi og Lorudsettelse af Michael Prætorius 1609

l. A[t morgenstiernen er oprunden,
den skinner klart om midnatsstunden
højt over bjerg og dyben dal.
Af glæde synger Himlens nattergal.

2. En vægterstemme højt forkynder:
Vågn op, vågn op, fortabte synder,
vågn op til denne nådetid,
og frels din sjæl

og vind Guds Himmel blid!

3. Guds Søn har villet vel betænke
dig liv og salighed at skænke,
derfor han alle skranker brød
at frelse dig fra synd og evig død.

4. Mit hjerte du til dig har draget,
et jeg har Himlens lyst forsaget,
o menneske, din nød mig drev,
et ieg i ringhed klædt din lige blev.

Tysk 1609 - Harald Vilstrup

35
Melodi Johann Schop 1641
Korudsættelse af Thomas Laub t9C2

Du lille barn, så favr og skær,

mit sind så vel du fryder,
du ene er mig mere værd,
end alt, hvad verden byder,
o kom, min sol, i hjertet ind,
lad krvbben være, kom herind,
kom, kom, du skal herinde
en prydet vugge finde!

Johann Rist - Harald VilstruP

37

Melodi Tohann §flalter 1524
Korudsæitelser af Johann §[alter 1524 og
Michael Prætorius 1610

l. Med freden jeg bortfarer nu,
som Gud det ville

t7t6



alt på hans ord med trøstig hu,
blidt og stille,
som du, Herre, lovet har,
er døden min søvn vorden.

2. Thi du lod mig for øjne se

den, du har givet,
som kan os midt i dødens ve
skænke livet,
Herren Kristus, Gud og mand,
som os vort liv vil være.

3. For dem, som var i mørket stedt
og dødens plage,
er nu ved livets lys beredt
frydedage,
og for dit folk Israel
en evig pryd og ære.

Martin Luther - Harald VilstruP

38
Moter af Johannes Eccard 1598

1. Maria går sin tempelgang
at bære frem sin søn;
da ser den gamle Simeon
sin lange troskabs løn.
Han rager Jesus i sin favn
og lover Herrens navn:
Jeg farer bort med fred,
din frelses herlighed
ril jordens trøst jeg så

som lys opgå.

2. Nu hjælp os, Jesus, frelser blid,
at vi til hver en tid

som Simeon, din vægter tro,
i dig kan være f.rol
når stunden er, blidt sove ind
og synge frit i sind:

Jeg farer bort med fred,
din frelses herlighed
til jordens trøst jeg så

som lys opgå.
Ludwig Helmbold - Harald Vilstlup.
(Efter"Luk. 2, v. 22-33 - Nunc dimittis)

39
Melodi Schumann 1539
Korudsættelser af Hans Leo Hassler 1608 og
Mogens Pedersøn 1520

1. Fader vor udi Himmerig,
som bød os leve broderlig
og dig med flid at bede til,
vor bøn du gerne høre vil,
giv, at ej alene beder vor mund,
hjælp, at det glr af hjertens grund.

2 Amen, det ord er vist og sandt
og os det viseste troens Pant,
at vi skal ikke tvivle derpå,
hvis vi vil altid bede så,

at bønnen sker i navnet dit;
thi synger vi nu Amen frit.

Martin Luther - Hans Tausen

40
Melodi Heinrich Isaac ca. 1500
Korudsættelser af Michael Prætorius 1610 og
Christoph Demantius 1620

Her taler dag til dage:
At leve er at drage

t918



mod større verdner frem.
O verdner, evigheder,
bered min ånd for eder,
den fandt ej her sit sande hi..*

Gerhardt Tersteegen - Harald Vilstrup

41

Melodi Babst 1J4J
Korudsættelse af Bartholomæus Gesius 1601

1. Konge, Herodes, hvi frygter du så,

at Jesulil fødtes i staldens vrå,
han søger ej jorderigs vælde og magt,
os Himlen at give er ene hans agt.

2. O, steg du ned fra dit høje slot
og knæled i stalden for Himlenes drot
og ville ham huldskab og troskab tilsige,
da skulle du eje hans Himmerige.

3. Men ve over dig,
at med morderklinge

Guds evige ord du ville ombringe!
De odde, din ondskab

har hvæsset, forvist
din evige pine de bliver til sidst.

Latinsk - TYsk - Harald VilstruP

42
Motet af Johannes Eccard 1598

1. Hvor lader Gud sin kristenhed
stor nåde vederfare!
Til værn han haver den bered
de høje engles skare.

Thi synger lydt til velbehag:
Det er de gode engles dag,
som os vil vel bevare!

2. Hvor de går frem på Himlens bud,
de er som lynet snare,
at rive dem, som frygter Gud,
af sjæls og legems fare.
Thi synger lydt til velbehag:
Det er de gode engles dag,
som os vil vel bevare!

3. De leder os ad livets sti
og farefulde gange
æ gL hver jordens gru forbi
med glade himmel-sange.
Thi synger lydt til velbehag:
Snart, engle, kommer vist den dag,

da vi med jer skal prange!
Georg Reimann - Harald VilstruP

43

Melodi Strassburs 1539
Korudsættelse af"Orlando di Lasso 1566

1. Vi, som i dødens skygge
og fjernt fra dagens glans
i rnulmet måtte bygg.
med slet forblindet sans,

at ej os kom for øje
Guds nåde eller dom -til os fra Himle høje
så stort et lys nu kom!

2t



2. Du spæde kvist, barnlille,
af evighedens rod,
du lys af lysets kilde,
iklædt vort kød og blod,
du er vort lys det klare,
som for vor svage sans

skal saligt åbenbare
Guds åsyns mildheds glans.

Simon Dach - Harald Vilscrup

44
Melodi Klug 1535
Korudsættelser af Johan Hermann Schein 1627
og Melchior Franck 1631

l. Ved Adams fald fordærvet blev
vi men'skeslægter alle,
den synd, han os til arv forskrev,
lod os til dom hjemfalde.
Hvo har vel haft
til frelsning kraft
fra denne grumme harme?
Kun een forvist,
den Herre Krist,
han ville sig forbarme.

2. Så beder jeg af hjertens grund,
lad aldrig nrig fratages,
min Gud, dit ord udaf min mund,
at ej min sjæl bedrages
ved syndens magt,
mig er ilagt,
du har så godt et rygte,
at hvo til dig
fortrøster sig,
han tør ej døden frygte.

Lazarus Spengler - Harald Vilstrup

22

45
Melodi Kiinigsberg 1527 efrcr responsorium

'laus tibi" ca. 1400
Korudsættelse af Michael Prætorius 1607

1. Gud med sådan nåde
har al jorden fyldt;
han os overmåde
signqd uforskyldt
ved sin Søn den kære,
han som i lydighed
korset ville bære
os til salighed.
Kyrie eleison,
Kriste eleison,
Kyrie eleison.

2. Derved skal vi trØste
os mod synd og død,
at os Krist forløste
fra al helveds glød;
han vor synd mon bære,
at vi har fanget fred,
han velsignet være
i al evighed!
Kyrie eleison,
Kriste eleison,
Kyrie eleison.

Hermann Bonnus 7542 - Hans Thomissør. 1569 -M. B. Lan-dstad

46
Melodi Arrebo 1612
Samtidig anonym korudsættelse

Gud ene lov for nåden stor,
som monne mig tilfalde,

l
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at han mig ved sit rene ord
lod til sit rige kalde.
O Heiligånd, gå mig dl hånd,
når snart mit liv har ende,
tag da fra mig
min sjæl til dig,
den gives dig i hænde.

Hans Thomissøn 1569

47
Melodi Klus 1533
Korudsættelier af Johannes Eccard 1597
og Michael Prætorius 1610

Guds riges evangelium
for mer end guld skal regnes,
hvor i sin frydelige sum
det fuldelig tilegnes,
en lægedommens ædle kraft
og mer end honningkubens saft
for sjælen sød at smage.

H. A. Brorson - Harald VilstruP

48
Melodi \Vittenbere 1524
Korudsættelser af"Johannes Eccard 1597 og
Hans Leo Hassler 1608

1. Vor Herre kom til Jordans flod,
den ydmyge og milde,
og af Sankt Hans sig døbe Jod,
der nødig kun det ville.
Vor Herres dåb i Jordans flod,
den skulle dog betegne
den dåb, som på vor vånde bod
nu råder alle vegne:
I dåben vi genfødes.

2. Hvor støvets øje ser kun vand,
Guds ord dog øret hører,
og Jesus Kristus, Gud og mand,
med Ånden vandet rører,
da sjælen ser en purpur-flod
med korsets ægte farve,
som skænker os for døden bod
og ret dl Gud at arve!
Godt pant er Helligånden!

Martin Luther - N. F. S. Grundtvig

49
Melodi Klus 1533
Korudsættelie af Hans Leo Hassler 1608

1. Vor faste borg er Herren Gud,
vort gode værn og værge,
som af hver nød har frelst os ud
og ved os trygt at bjerge.
Den grumme fjendes magt
er mod os opbragt,
med vold og med svig
han ruster sig til krig,
ej jorden så hans lige.

2. Vor egen kraft slet intet kan,
fortabt vi måtte blive,
men med os er den rette mand,
af Gud til hjælp os givet.
Hans navn, du spørger om,
er Krist, Flerren from,
så vældig i strid,
sand Gud til evig tid,
han skal vel marken holde;

Ps. 46 - Martin Luther - Harald Vilstrup

25
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50
Melodi Frankfurt 1569
Korudsættelse af Michael Prætorius 1610

Guds Søn, al jords og Himmels magt

er givet dig i hænde;
o vend da mildeligt din agt

til denne tids elende;
forbarm dig over jordens nød
og sjælen fri fra synd og død,

til os dit rige komme!
Harald VilstruP

5I
Motet af Johannes Eccard 1598

1. Alt over bjerg Maria går,

Da bruser- dybt den svangres blod
og fostret rØrer hånd og fod,
sin Flerres moder kender hun.
Maria sang af hjertens grund:
Min sjæl ophøjer Herren,
min ånd i Gud sig frYder,
som har i nåde til mig set

og for sit folk alt godt beredt

2. Hvi sidder vi altid i vrå,
lad trøstig os på bjerge gå,

hinanden tale til med lyst
om alle armes håb og trøst,
at hjertet vederkvæger sig

og kan istemme gladelig:
Min sjæl ophøjer Herren,
min ånd i Gud sig frYder,

26

som har i nåde til mig set

og for sit folk alt godt beredt
Ludwig Helmbold - Harald Vilstrup
(Efter Luk. 1, v. 39-48 - Magnificat)

52
Melodi Erfurt 1524
Korudsættelse af Hans Leo Hassler 1608

1. Jesus Krist, vor frelser kære,
har for vor skyld villet bære
os at fri af evig død,
Guds vredes last i korsets nød.

2. At vi aldrig skal det glemme,
derfor han i brødets gemme
og i vinens saft fuldgod
gav os sit eget kød og blod.

Martin Luther - Harald Vilstrup

53
Melodi Babst 1545
Korudsættelse af Hans Leo Hassler 1608

1. Da Jesus Krist-på korset stod,
udgød sit dyre hjerteblod
for os i dødens smerte,
hør de syv ord, han talte da,
og gem dem i dit hjerte.

2. Hør Jesu ord af korsets nød,
betænk hans ve og hårde død,
da skal Gud med dig være
alt her på jord med trøst og fred
og hist i evig ære.

Gl. tysk - Harald Vilstrup
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Melodi og korudsættelse
af Johann Hermann Schein 1627

1. Mit hjerte hviler stille
i Herren Gud, min trøst,
lad hændes, som han ville,
jeg følge vil hans røst,
om end ad sorgens dybe spor
hans vej mig fører her på jord.

2. Min Gud, jeg vil bekende,
mit håb er ene du,
i skændsel og elende
min ære bliver du,
ej jord og Himmel agter jeg,

når jeg må kun beholde dig.

3. Og når mit liv forsmægter
i dødens bitre kval,
du at oprejse mægter
af undergangens dal,
og atter skænke livets lyst,
min Gud, mit håb og hjertens trøst.

J. H. Schein - Harald VilstruP

55
Førreformatorisk dansk melodi - Thomissøn 1569
Korudsættelse'af Thomas Laub 1920

Krist have lov,
en kejser over alle konger!
Love vi Krist, Herre,
lovet være hans dag!
Krist råde for os,

Krist være med os,

Kyrieleis.
Gl. dansk - Hans Thomissøn

55

Motet af Johannes Eccard 1598

1. For denne påskemorgens fryd
lad fare gråd og klagelyd,
op, glæd dig, bange synder,
vor Gud gør store under.
Sig i troen med glæde: Ia, jr,
syng alle halleluja!

2. Tilintetgjort er Satans magt,
for os er fred tilvejebragt,
ved sejren, han har vunden,
er os forløsning funden.
Sig i troen med glæde: Ja, ja,
syng alle halleluja!

3. Vi lover Herren Krist derfor:
hans genoprejsning den er vor,
dertil hans guddomslære.
Hans Ånd vil med os Yære.
Sig i troen med glædez Ja, ja,
syng alle halleluja!

Ludwig Helmbold - Harald Vilstrup

57

Melodi Vittenberg 1524
Korudsættelse af Johann Valter 1524

Jesus Kristus, frelsermanden,
som overvandt døden,
han er opstanden,
han synden har fangen.
Kyrie eleison.

Martin Luther - Gl. dansk
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Melodi Johann Schop 1641
Korudsættelse af Thomas Laub 1902

Går end min skæbne oP og ned
som fald af vilde bølger:
dit gode og din miskundhed
mig al min tid dog følger.
Derefter skal jeg bo så godt,
til evig tid på Himlens slot,
og der min hyrdebære
så kær en krans til ære.

H. A. Brorson

59

Melodi Vittenberg 1524
Korudsættelse af "Hans Leo Hassler 1608

1. Nu vær os, Gud, miskundelig
og lad os nåde kende,
dit åsyns stråle mildelig
du vil til os henvende,
at vi må glædes ved din PaBt,
dertil dig villig lyde,
at Herrens kundskab kan med magt
blandt alle folk frembryde
til hedninger at fryde.

2. Vi takker Gud og lover dig
og vil dig trolig dyrke,
din jord'bær frugt og bedrer sig,

dit ord går frem med styrke.
Velsign os, Fader, Søn og Ånd,
og før os allesammen,
som dig bekender, ved din hånd

til Himmeriges gammen!
Dertil vi siger Amen.
Ps. 67 - Martin Luther - Clauslvlor,?iirl.;

60
Melodi Klue 1535
Korudsættelier af Johannes Eccard 1597 os
Hans Leo Hassler-16C8

1. Jesus Kristus er opfaren
over engleskaren,
Himlen indgangen,
og tog så fængslet fangen.
Kyrie eleison.

2. Vi prise nu din himmelgang
med fryd og sang,
din lov vi sjunge
med hjerte, mund og tunge.
Kyrie eleison.

Hans Thomissøn

6I
Melodi og korudsættelse af Thomas Laub 1902

1. -Højtids-dagen, højtids-gangen,
vække, hæve frydesangen,
høj er tronen, han besiiger,
som forener begge riger:
stjerne-land og blomster-vang!

2. Jesus i det høje rroner,
ham lovsynger millioner,
som på jorden, så i Himlen,
engle-kor med folkevrimlen,
sejer-herren fredegod!

Latinsk - N. F. S. Grundtvig
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Melodi og korudsættelse af Thomas Laub 1902

Blide, himmelske ledsager,

som for støvet dig umager
gennem ild og gennem vand!
i.ed ot, bøjer, liljehåndet,
som de små i ledebåndet,
til forjættelsernes land!
Livets krone for os blinke,
faderhånden mildt os vinke,
når vi byde skal farvel!

N' F. S. Grundtvig

63

Førreformatorisk leise
Kor"dsætt.lter af Johann 

'§flalter 1524 og

Gotthard Erythræus 1608

1. Nu bede vi den hellige Ånd
om en kristen tro og ret forstand'
Det os Gud bevare,
sin fred os sende,

når vi fare
fra dette elende.
Kyrie eleison.

2. Du værdig lys, din glans os forlen
til .at kende Jesus hver oi een,

at'vi hos ham blive,
den rette Guds Søn,

som os giver
sit Himmeriges løn.
Kyrie eleison.
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3. Skænk os din gunst, o kærligheds Ånd,
lad os kende kærlighedens brand,
at vi ret af hjertet
elsker hverandre,
og med eet sind
til Himmerig vandrer.
Kyrie eleison.

4. O trøstermand i sorrig og nød,
gør os uden frygt for spot og død.
Hjælp at vore sinde
må ej forsage,
når vor fjende
vort liv vil anklage.
Kyrie eleison.

Martin Luther - Gl. dansk - Harald Vilstrup

64
Førreformatorisk leise
Korudsættelse af Mogens Pedersøn 1620

1. Nu bede vi den Helligånd
alt om den kristne tro og ret forstand,
det os Gud bevare,
og sin nåde sende,
når vi heden fare
af dette elende.
Kyrieleis.

2. Du værdige lys, giv os dit skin,
lær os at kende Jesus Kristus alene,
at vi med ham blive,
vor kære frelsermand,
som os monne indlede
til det forjættede land.
Kyrieleis.

Martin Luther - Dansk 1529

33



65
Melodi Lvon 1562
Korudsætielse af -lohannes Brahms 1864

1. O guddoms sol, lad i din glans

mig vandre frem med Åndens sans,

så på min vej det kendes kan,

at du har klaret min forstand,
og at i hvert mit fodefjed
dit nåde-lys går stedse med!

2. Da skal højtiden ret angå,

når sjæl og legem sammen nå

til ,hvad vi tro'de, klart at se:

Een guddom i personer tre;
og evig sødt skal klinge da

al skabningens halleluja!
Thomas Kingo

66
Melodi Thomissøn 1569
Korudsættelser af Mogens Pedersøn 1620

og Thomas Laub 1918

Ære være Gud Fader i evighed,
som alting mon styre og råde,

og hans eneste Søn være lovet med,
som os haver frelst udaf våde;
den Helligånd, vor trøstermand,
ske lov og pris i alle land,
med tak '* "*:*:i:il 1x1,"..0

57
Melodi Bartholomæus Gesius 1605

Korudsættelse af Johann Hermann Schein 1628

Så følger vi vor Herre god,
og korset vil vi bære,

og altid dog ved trøstig mod
i alle trængsler være.
Vi ved: hvo ej i striden'gik,
han aldrig sejerskronen fik!

Johann Scheffler - Harald Vilstrup

58
Melodi Gen1ve 1142
Korudsættelse af Claude Goudimel 116l

.f esus har gjort for synden bod,
tro det, så bli'r Gud blid og god,
gør du så siden dit bedste!
Bevis din tro udi allen stund
med kærligheds-gerning mangelund
mod Herren og mod din næste!

Michael - Hans Thomissøn

69
Motet af Heinrich Schtitz 1648

Forlen os, Gud, i nåde fred
i disse stridens dage,
for ej af andet værn vi ved
mod ufreds onde plage
end dig, Herre Gud, alene.
Martin Luther 1529 - Harald Vilsrrup

7o
Melodi Souterliedekens 1540
Korudsættelser af Mogens Pedersøn 1620 og
Thomas Laub 1887

1. O Herre, dig miskunde,
min Gud og skabermand!

Jeg gange må til grunde,
hjælp du, som hjælpe kan!



Jeg slår min lid
til dig, du vil bevare
min sjæl fra Satans snare;
Gud, se i nåde hid!

2. O Kriste, du alene
mit håb og livsens trøst,
dit blod gør syndre rene'
dit ord får bundne løst,
du vil og vist
mig få med Gud forliget,
at jeg kan arve riget
og finde ro til sidst.

3. OHelligånd,oHerre,
ud af din guddoms magt
du kan al sandhed lære,
som Kristus haver sagt;
kom til mig du,
dit lys i mig optænde,
og 1ær mig Krist at kende
af al min hele hu!

Gl. dansk - M. B. Landstad

71

Melodi Strassbure 1577
Korudsættelse af-Michael Prætorius 1610

1. Af hjertet haver jeg dig kær,
jeg beder: Flerre, hos mig vær
alt med din gunst og gave!

Al'verden kan ej fryde mig,
ej jord og Himmel agter jeg,

når jeg kun dig kan have!
Om dette liv mod døden går,

til dig mit håb og tiltro står,

min salighed, mit hjertes rrøst,
som mig med dit blod har forløst,
o Jesus Krist, min Herre Gud,
som fører mig af skændsel ud!

2. Ak Herre, lad din engel blid
min sjæl fra verdens nød og strid
i Abrahams skød bæret.
Lad legemet kun finde ro
at sove i sit snævre bo,
indtil du skal med ære
at gravens skød opvække mig,
at mine øjne skuer dig
i evig f ryd, o du Guds Søn,
mit skjold og meger store løn!
Min Herre Krist, o hør mit råb,
til dig, til dig står alt mit håb!

Martin Schalling - Harald Vilstrup

72
Motet af Johann Rosenmiiller 1649

1. Nu farvel, du verdens rige!
Far kun hen med al din lyst!
Hjertet må til Himlen stige,
skal den evig finde rrøsr.
Arme verden, had og mord
bag din hule glimmer bor;
ene Himmeriges fred
varer ved i evighed.

2. Arme verden, al din glæde
visner hen og brat forgår,
på din øde, sorte hede
tynger sorg hvert skridt, vi går.

37
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Ære, magt og glans svandt hen,

ene tomhed blev igen.

Op, mit hjerte, se mod skY,

*åd den klare himmelbY.

3. Hør engang de engleblide
himmelharPers toner går,

hvor Guds helgene de hvide
for den gyldne trone står.

Bort fra 
-verdens 

sorg og nød,

falske pragt og visse død,
jeg gåi hjåm, hvor Himlens fred

evig, evig varer ved!

Johann Georg Albinus - 
Haralcl Vilstrup

Liturgiske sd,nge

73

Te Deum laudamus

Musik af Thomas Laub efter oldkirketig melodi

Kor:
O Gud, vi love dig,

vi bekende, du er Herren!
Forsanger:

Dig, evige Fader,
Kor:

prisdr den ganske verden!
Forsanger:

Det samme gør alle engle!

Kor:
Himlene og alle vældige engle!

Forsanger:
Din pris sjunge kerubim og serafim

Kor:
med een uafladelig stemme!
Hellig, hellig, hellig er du,

Herre, Gud Sebaoth!
Forsanger:

Himmelen og jorden er opfyldt
Kor:

af din majestætes ære. Amen.
Af den ambrosianske lovsang

Høllelujø-aers

Adoents-tiden

74
Tone I og ronus peregrimus
Korudsættelse af joha-nn Hermann Schein 1627

Halleluja!
Herren er konge for evigt,
din. Gud, o Sion, fra slægt til slægt.
Halleluja!

Ps. 146, v, 1C

J uletiden

75
Tone I
Korudsættelse af .lohann Stobæus 1634

Halleluja!
Pris Herren i Himlen,
pris ham i det højet

3938



Pris ham
pris ham
Halleluja!

alle hans engle,
alle hans hærskarer!

Ps. 148, v' l-2

Herren lever, højlovet min klippe,
ophøjet være min frelses Gud.
Halleluja!

Ps. 18, v. 47

Pinse-tiden

79
Tone VIII
Korudsættelse af Giuseppe Antoni Bernabei,
ca. 1700

Halleluja!
Du sender din Ånd, og de skabes,
jordens åsyn fornyer du.
Halleluja!

Ps. 104, v. 30

Trinitatis-tiden

80
Tone I

Koruds.tttelse af .lohann §flalter 1533

Halleluja!
Salige ere de, som bo i dit hus,

de skulle endnu love dig.
Halleluja! 

Ps. 84, v. 5

81

Tone VIll
Korudsættelse anonym ct. l6CC

Halleluja!
Dit ord er en lygte for min fod,
et lys for min sti.
Halleluja!

Ps. l19. v. 135

Hellig fie kongers-tiden

76
Tone IV
t<iiiai",,.tt" af Melchior Vulpius 1609

Halleluja!
Flerrens lov er fuldkommen,
kvæger sjælen,

Heriens vidnesbYrd holder,
gør enfoldig viis.
Hallåluja! 

Ps. le, v. 8

S e ptudgesima' og faste-tiden

77
Tone VIII
råitaJ.ii "tt. af Johann Hermann Schein 1627

Forbarm dig over mig, Herre,
og hør min YdmYge bøn'

Svar, når jeg råber, min retfærds Gud!

I trængsel skaffede du mig rum,

vær nådig og hør min bøn. 
ps. 4, v. 2

Påsbe-tiden

78
Tone V
t<å.iat"r..tt. af Melchior Vulpius 1609

Halleluja!

1l



82
Tone VIII
Korudsættelse af Melchior
Tone III
Korudsættelse af anonym r

16. årh.

Halleluja!
Priser Flerren, thi han er god,
og hans miskundhed varer evindelig.
Halleluja! 

Ps. ,8, v. 1

Indbold
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italiensk komponist
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Hvor lader Gud sin kristenhed . . 42
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Mit hjerte hviler stille 54

Nu bede vi den hellige Ånd . ' . . 63

Nu bede vi den Helligånd 64

Nu'farvel, du verdens rige 72

Nu fødtes vor Immanuel 31

Nu vær os Gud miskundelig . . . . 59

O fryd for bange sind :'...... 34

O guddoms sol, lad i din glans. . 65

O Herre dig miskunde
O Herre for din nådes skyld .. .

O Jesus blide
O Jesus, morgenstjerne
Os er i dag en frelser fød .

Ret som hjorten
Salige er de døde
Se, min tjener
Sicut cervus
Som en skygge, der hælder . . ..
Så følger vi vor Herre god
Så stille er den grav .

Så taler Herren
Te Deum Laudamus
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Veni sponsa Christi . . .

Vi, som i dødens skygge
Vor Fader udi Himmerig .

Vor faste borg er Herren, Gud. .
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Æ.re være Gud Fader i evighed. .
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II
Oldkirkeligt halleluja til påskedag
Korbearbefdelse af Thomai Laub -(ca. 

19C0)

Halleluja! Denne er dagen, som FIer-
ren har gjort, lad os frydes og glædes på
den.

Kære Herre, frels dog! Kære Herre,
lad det dog lykkes! Halleluja, Amen.

Ps. 118, v. 24-25

t2
Oldkirkelig psalmetone (peregrinus)
Korbearbejdelse af Thomas Laub 1902

Lover Herren, alle hans tjenere! I, som
stå i Herrens hus, i vor Guds huses for-
gårde!

Opløfter eders hænder til helligdom-
men, og lover Herren!

Herren velsigne dig fra Sion, han som
skabte Himlene og jorden! Amen.

Ps. 134

I3
Irlotet af Thomas Laub 1925

Se, min tjener, hvem j"g opholder,
min udvalgte, i hvem min sjæl har vel-
behag. Jeg har givet min ånd over ham,
og han skal føre ret ud til hedningerne.

Esaias 42, v. 1

t4
Motet af Povl Hamburger 1935

Så taler Flerren: Frygt ej, thi jeg gen-
løser dig; jeg kaldte dig ved dit navn, du
er min.

Esales -il, v. 1

r5
Motet af Knud Jeppesen 1936

Jeg sletted som tåge din misgerning
og-ro* en sky dine synder. Vend om til
mig, thi jeg genløser dig!

Esaias 44, v. 22

16
Motet af Knud JePPesen 1936

Hvad er et menneske, og hvortil dur
han? Hvad er hans lykke, og hvad er

hans ulykke? Et menneskes dages tal, når

det er stort, er det hundred år. Som en

vanddråbe af havet og et sandskorn, så

ere tusind år imod evighedens dag.
Sirach 18, v. 8

17
Motet af Thomas Laub 1925

Kristus Jesus blev lydig til døden, ja

korsets død.
Derfor har Gud høfu ophøjet ham og

har givet ham navnet over alle navne.
Filip. 2, v. 8-9

r8
Motet af Heinrich Schiitz 1648

Salige er de døde, som dø i Herren fra
nu a[. Je, siger Ånden: De hviler fra
deres møje, thi deres gerning følger efter

dem.
Johs. Åbenb. 14, v. 13



for os i armod stedtes
og denne verdens nød,
lod sig i døden binde,
at vi kan frelse finde
og evigt liv i ham.

3. Du er din Faders lige,
sand Gud med skabermagt,
hvem i hans nådes rige
er alting underlagt,
regår da, Gud, min vilje,
fra din sig ej at skille
vildfarende på jord.

4. Nedstyrt og knus i nåde,
hvad endnu vil modstå,
du skal for alting råde,
lad mig og mit forgå,
giv os, mens her vi vandrer,
til dig et uforandret
og stadigt himmelsind.

Tysk tsz+ - Flarald Vilstrup

25
Melodi Erfurt 1524
Korudsættelser af Johannes Eccard 1597
og Ir{.elchior Vulpius 1609

1. Kom, hedningers frelsermand,
fø&. af mø i )ødeland,
hele verden undres må,
Gud den fødsel skikked så.

2. Tak fra nu til evig tid
sjunge vi vor Fader blid.
Ham med Søn og Helligånd
ske lov, pris i alle land.

Martin Luther - Thomas Laub

25
Melodi og korudsættelse af Michael Prætorius 1609

1. Højlovet være kongen skøn,
højlovet være Davids søn,
højlovet han, som til os kom
at os fravende vredens domme!
Hosianna!

2. Han kommer mildelig til fred,
sagtmodig med stor ydmyghed,
syng højt, enhver som synge kan:
Vor Gud og frelser hosianna,
Hosianna!

Daniel Rump - Harald Vilstrup

27
Melodi Thomissøn 1569
Korudsættelse af Mogens \flitldike

Forgange skal både Himmel og jord,
aldrig forgange Guds hellige ord,
det vil evindeligt blive.
Thi lader os ret af hjertens grund
det høre og gemme i allen stund,
at vi må evig leve.

Søien Paludan Skriver

28
Anthem af Christoffer Tye 1553

Så stille er den grav, hvori
vi efter livets strid
i Flerrens fred kan bie på
hans store genkomsttid.

t110


