
Sanghæfte 

Nu fryde sig… 

 

 

Salme 1 

Fyld rummet op med solopgang 

1. Fyld rummet op med solopgang 

Gud, brus igennem 

                  vores fælles sang! 

Rør os så det ryster 

os på celleplaner 

rør ved sjælens kyster 

rør ved drømmens svaner 

rør ved alt der gror 

2. Kom bag på os! Kom hovedkuls! 

Og giv os mod og fælles hjertepuls 

kom med ledestjerner 

kom med tordenduer 

rejs igennem hjerner 

rejs igennem stuer 

rejs igennem os 

3. Luk alle os som tøver ind 

i livets undren. Giv os store sind 

lad os finde modet 

til at vække andre 

så det går i blodet 

at vi kan forandre 

verdens onde gang 

4. Og mister vi din børneleg? 

Kom stærkt igen 

              og ryst os med dit nej! 

Kom på bare fødder 

kom med stukne hænder 

pas på vores rødder 

der hvor jorden brænder 

og gør alting nyt 

5. Ja, strøm igennem vores bøn 

når vi går ud i verden, grum og skøn 

så kan dagen komme 

så kan lyset skinne 

så er natten omme 

allerdybest inde 

så står solen op 

 

Iben Krogsdal 2016 / Kristian La Cour 2016 

  



Salme 2 

Nu fryde sig hver kristenmand 

1. Nu fryde sig hver kristen mand 

og springe højt af glæde! 

Ja, lad os alle trindt om land 

med liv og lyst nu kvæde! 

For Gud, så god som han er stærk, 

har gjort et herligt underværk, 

betalt i dyre domme. 

2. I Djævlens fængsel var jeg sat, 

jeg var fordømt til døde, 

min synd mig knuged dag og nat 

med megen angst og møde; 

jeg altid dybere sank ned, 

der var ej vej til salighed, 

i synden var jeg fangen. 

3. Min dyd og gerning hjalp mig ej 

den død at overvinde; 

den stærke Djævel sagde nej, 

han lod sig ikke binde; 

jeg givet var i Fjendens vold, 

han trued mig med syndens sold 

og dom til evig pine. 

4. Da ynked Gud i evighed 

min jammer og elende, 

han tænkte på barmhjertighed 

og ville hjælp mig sende; 

sit hjerte vendte han til mig 

og kosted derpå faderlig 

det kæreste, han havde. 

5. Han talte til sin kære Søn: 

Nu vil jeg mig forbarme; 

drag ud, mit hjertes krone skøn, 

vær frelser for den arme; 

gå, hjælp ham ud af syndens nød, 

og dræb for ham den bitre død, 

og lad med dig ham leve! 

6. Guds Søn sin Fader lydig var, 

han kom til os på jorden, 

født af en jomfru ren og klar, 

han er min broder vorden; 

så lønlig førte han sin magt, 

bar alskens nød og liden pragt 

for Djævelen at fange. 

7. Nu siger han: Kom hid til mig, 

tag evigt liv til gave! 

Jeg led den bitre død for dig, 

at du den arv skal have; 

nu er jeg din, og du er min, 

min bolig skal og være din, 

os skal ej Fjenden skille. 

 

Martin Luther 1523, C. J. Brandt 1888 / Johann Walter 1524 & Lasse Lunderskov 

1977 



Salme 3 

Vor Gud han er så fast en borg 

1. Vor Gud han er så fast en borg, 

han kan os vel bevare, 

han var vor hjælp i al vor sorg, 

vort værn i al vor fare; 

den gamle fjende led 

er nu for alvor vred, 

stor magt og argelist 

han samler mod os vist, 

ej jorden har hans lige. 

2. Vor egen magt ej hjælpe kan, 

let kan os fjenden fælde; 

men med os står den rette mand, 

omgjordet med Guds vælde. 

Det er den Herre Krist, 

og sejer får han vist, 

hærskarers Herre prud, 

der er ej anden Gud, 

han marken skal beholde. 

3. Og myldred djævle frem på jord 

og os opsluge ville, 

vi frygter dog ej fare stor, 

de deres trusler spilde; 

lad rase mørkets drot 

med løgn og mord og spot, 

han har dog få't sin dom, 

da Krist til jorden kom, 

et ord ham nu kan fælde. 

4. Guds Ord de nok skal lade stå 

og dertil utak have, 

thi Herren selv vil med os gå 

alt med sin Ånd og gave; 

og tage de vort liv, 

gods, ære, barn og viv, 

lad fare i Guds navn! 

Dem bringer det ej gavn, 

Guds rige vi beholder. 

Martin Luther 1528, P. Hjort 1840 og J.P. Mynster 1845 / Joseph Klug 1533 

  



Salme 4 

Når du vil 

1. Når du vil, 

bryder ordene frem 

af sprækker og revner 

i smuldrende mure, 

og vi ser, 

at du er iblandt os 

og rejser dit rige. 

Livet blir nyt, 

- vi synger, vi synger. 

2. Når du vil, 

styrter mure i grus, 

men valmuer gløder 

på kastede grave, 

og vi ser, 

at intet kan skille 

os, Gud, fra din skaben. 

Livet blir nyt, 

- vi synger, vi synger. 

3. Når du vil, 

kalder du en profet, 

som magter at tale, 

så sandheden lyser, 

og vi ser, 

du viser os veje 

vi slet ikke kender. 

Livet blir nyt, 

- vi synger, vi synger. 

4. Når du vil, 

brydes billeder ned, 

og vogterne frygter 

at miste kontrollen, 

og vi ser, 

at Du er vor Herre 

og bygger din kirke. 

Livet blir nyt, 

- vi synger, vi synger. 

5. Når du vil, 

kalder du os til kamp, 

og Ånden vil give 

os syner og sange, 

og vi ser, 

at kirker kan mødes, 

forvandles og vidner. 

Livet blir nyt, 

- vi synger. 

6. Lad det ske, 

at din dag bryder frem, 

hvor mørket må flygte 

og døden vil tabe. 

Lad os se, 

at dit er Guds rigeog magten og 

æren. 

Livet blir nyt, 

- vi synger, vi synger. 

Holger Lissner 2015 / Åshild Watne 2015 


