
IJeinri ch Schiitz: l.iUSIKÅLISCIIE IIXIIQUIEN, opus 7, Dresden I636
I . Concert:

Nøgen kom jeg engang af lioderskødet,
nøgen skaL .j eg atter engang f are heden l
hvad IIBRI?EN lrar givet, vi1 llllRI?ttN nu tage,
hans hellige N3vn skal ske aI i,ov og Tak. (;on Ir2I)

IIERRE CUD FÅDER i IlinrIen, f orbarnr dig over os !

KRISTUS er mig Livet, Døden er rnig en Vinding. (nifp.lr2l)
Iionr og se, her er 0UDS Lam, sonr barer Verdens Synd. (Johs.I,29)
JESUS KRISTUS, du GUDS SØN, forbarm dig over os !

f,ever vi, saa lever vi for tlERIlIiN;
naar vi dør, saa skal vi dø f or IIEIIREN;
saavel i Livet sorn i Dø«len tilhører vi IIERREN. (Rom.14r8)

IIBRRE GUD IIBI,LIG,\rtND, f orbarnr dig over os !

Ssaledes elskede GUD Verrlen, at han gav sin eenbaarne Søn,
for at aIle de, sonr viI tro tram, ikke skal fortabes,
men skal f or eyig f aa Del i Livet. (Jotrs.3,16)

IIan taled tiI sin kære Søn:
Nu vil jeS mig forbarme.
Drag ud, mit Hjertes Xrone sl<øn,
vær Frelser for den arnre
og fri ham ud af Syndens Nød
og dræb for ham den bitre Dørl
og lad me<l dig hanr leve ! (Luther 1523, dansk 1529, Grundtvig 1837)

Det BIod, JESUS KRISTUS, GUDs SCIN har uCgydt,
renser entrver for alle Synder. (I.Johs.1r7b)
Ved ham er os tilgivet
aI Synd, saa vi faar Livet
og skal i IIimIen have
trans rige Naadegave. (Luctrvig Ilelmbold)

Borgerskabet har vi i Ilimlen;
og derfra kan vi vente sonr Ii'relser JESUS KRISTUS, vor llerre;
han forlener skrøbeligt Kød med IIerIighed,
saa de't bliver lige med hans opstandne Legeme. (Filp.3r20-21)

Vort I.iv er her en Jamnrerdal,
Angst, Nø11 og liø je, Sorg og Kval.
Vi færdes her en trælsom Ticl ,

spækket med Slæb og S1id,
og hver en Stund er Lampe og Strid. (Johann Leon)

Er jeres Synd end saa rød som lilod, skal den dog blive hvid som Sne;
har den saa Skarlagens-Farve, l:lir den dog saa hvid som Ulden.

Ved Bartet og ved Borciet ( Esa jas I 
' 
15)

vi tager ham paa Crdet.
I'led Troen IIELLIGAANDBN
os leder trygt ved Haanden. (t,uawig llelmbold)
Caa nu ind, mit Folk, i Bønnens Kammer,, Iuk Døien ti I ef ter dig
og skjul dig d6r for et lille Øjeblik, saa forgaar den store Vrede.

(Esa;as 26r2C)

De retfærdiges SjæIe er i HIiRRENS haand, og ingen Kval kommer dem nær.
I de uforstandiges Ojne er de at regne som Dødens, og deres Bortgang
betegnes som en Pine, deres Endeligt som en Tomhedl
men de skal finde Ilvile. (Visdonrmens ilog 3rl-J)
llar jeg ene dig, I{ERI?E, begærer jeg ikke Himlen og Jorden.
lorsmægter SjæI og Legem mig end, er for evig, min GUD,
du mit Hjertes Trøst og min DeI. (Psalme ?3125-26)



llan er for Verdens Folkeslag
en klar Stjerne,
tler vil lede denr ved Nat og Dag
fra det fjerne,
soh han vogter sit Israel 1524
med Frecl og Ilryd saa gerne. (Luther, dansk 1529) .(Luk.2132')

Ilalvfjerdsindstyve AaI^ €r vort Liv,
og da Irø j est f i rs i ndstyve Aar I

naar det var allerntest rigt og stortt
saa bød det blot paa,\rbejd og ltløje. (Psalme gOrlO)

Vort Levneds Tid er svag og kortt
snart maa herfra vi drage;
os kalder Døden trastig bort
fra Smerte, Sorg og Plage.
f denne Verdens Jamnrerdal
er ideltriøje, Slid og Kval,
snart er du mæt af D3ge. (Johannes lleune, 1566)

Jeg våd, min Løser lever dog;
til sidst viI tran, min Forsvarer'træde frenr paa Jordent
og naar «la mit Legerns sønderslidte tlud forlængst er borte'
skal jeg fra hentæret Krop se IIBRREN. (Job 19'25-26)

Af Døde du opstanden est,
i Craven jeg ei bliver;
din Himnrelfart mig !røster mest
og Dødens Frygt bortdriver.
0g trvor du er, ieg konrmer did
at bo tros dig til evig Tid'
saa €§aar j eg bort med GIæde. ( Nicolaus Ilernran ;

IIans Ttromissøn 1569)
GUD, dig s}ipper iegi ei , f ør du gir mig llaab. ( f .llos.32t2B)
Nu siger han: Kom hid til mig'
tag evigt Liv til Gave !

Jeg led den bitre Død for dig'
at du den '\rv skaL trave;
nu er jeg din, og du er rnin,
min Bolig skal og være din,
ej Fjenrlen skal os skitle. (Lutl,er; Crundtvig/C.J.llrandt)

I I . IIOTET:
GUD, dig attraar jeg ene'
og har jeg kun dig, jeg ønsker ej andet
Lad end mit Kød og tljerte forgal
saa skal dog du, GUD, være for evig sjæIens Trøst og min Lod.

(Psalme 73t25-26)

I I I . CANTI CUIII BEATI SI}'IEONI S :

HERRE, nu lade du din Tjener bortfare salig, som du trar lovett
ttri mine 0jne fik nu Lov at skue din Frelse,
sorrr du naadig trar beredt f or Jordens Slægter,
et Lysr som gir Iledninger Klarhed
og gir Glans til dit Fotk Israel. (Lukas 2t2g'32)

Seraphim et lJeata Anima: SaIig'er de døde, om de gaar bort i HERREI{'
de hvi ler f ra deres Iiø je 

'for deres Gerning følger efter dem;
i GUDS l{aand er de forvaret,
og tiI dem naar ingen Kval. (Jotrs.Aabenb.14r13)

Teksten tilrettelagt ved
Poul Pedersen.


