
 

 

 

 

Måne og sol 

Måne og sol, 

vand, luft og vind 

og blomster og børn 

skabte vor Gud. 

Himmel og jord, 

alting er hans, 

Herren vor Gud vil vi takke. 

Herre, vi takker dig. 

Herre, vi priser dig. 

Herre, vi synger dit hellige navn. 

Jesus, Guds søn, 

levede her 

og døde for os, 

lever i dag, 

ja, han er her, 

ja, han er her, 

Herren vor Gud vil vi takke. 

Herre, vi takker dig. 

Herre, vi priser dig. 

Herre, vi synger dit hellige navn. 

Salmesangsdage 

Skole-Kirke-Samarbejdet 
i Sydthy, Thisted og Morsø Provstier 



Ånden, vor trøst, 

levende, varm 

og hellig og stærk, 

taler om Gud, 

bærer os frem 

dag efter dag. 

Herren vor Gud vil vi takke. 

Herre, vi takker dig. 

Herre, vi priser dig. 

Herre, vi synger dit hellige navn. 

Tekst: Britt G. Hallqvist 1973 / Holger Lissner 

Melodi: Egil Hovland, 1974 

 

 

 

  



Op al den ting, som Gud har gjort 

Op al den ting, som Gud har gjort, 

hans herlighed at prise! 
Det mindste, han har skabt, er stort 
og kan hans magt bevise. 

Gik alle konger frem på rad 

i deres magt og vælde, 

de mægted ej det mindste blad 

at sætte på en nælde. 

Det mindste græs jeg undrer på 

i skove og i dale, 

hvor skulle jeg den visdom få 

om det kun ret at tale! 

Hvad skal jeg sige, når jeg ser, 

at alle skove vrimle, 

de mange fuglesving, der sker 

op under Herrens himle! 

Hvad skal jeg sige, når jeg går 

blandt blomsterne i enge, 

når fuglesangen sammenslår 

som tusind harpestrenge! 

Hvad skal jeg sige, når mit sind 

i havets dybe grunde 

kun dog så lidt han kige ind 

og ser så mange munde! 



Hvad skal jeg sige, når jeg ser, 

hvor stjerneflokken blinker, 

hvor mildt enhver imod mig ler 

og op til himlen vinker! 

Hvad skal jeg sige, når jeg op 

til Gud i ånden farer 

og set den store kæmpetrop 

af blide engleskarer! 

Hvad skal jeg sige? - Mine ord 

vil ikke meget sige: 

O Gud, hvor er din visdom stor, 

din godhed, kraft og rige! 

Op, stemmer alle folk på jord 

med frydetone sammen: 

Halleluja, vor Gud er stor! 

Og himlen svare: Amen! 

 

Tekst: H.A. Brorson, 1734 

Melodi: Tjekkisk sangbog, 1576 

  



Til himlene rækker din 

miskundhed, Gud 

Til himlene rækker din miskundhed, Gud, 

din trofasthed når dine skyer; 

din retfærdshånd over bjergene ud 

er strakt over dale og byer. 

Som himlenes favn er din kærlighed, Gud, 

som havenes dyb dine domme. 

Til frelsen fører du sjælene ud, 

vil skabningens suk ihukomme. 

Hvor dyrebar er dog din miskundhed, Gud, 

hvor menneskebørnene bygge! 

I mulm er kærlighedsvingen bredt ud, 

vi skjuler os under dens skygge. 

Du kvæger i ørken den tørstende sjæl, 

du bjærger den bævende due. 

Hos dig er livets det evige væld, 

og lys i dit lys skal vi skue. 

 

Tekst: B.S. Ingemann, 1845 

Melodi: J.P.E. Hartmann, 1852 

   



Den Mægtige finder vi ikke 

Den Mægtige finder vi ikke, 

den mægtige Gud finder os, 

der famler og fægter i mørket 

og lukker os inde i trods. 

Han hører de bange, der beder, 

han søger de blinde, der leder, 

og tager os ind i sin favn. 

Guds Himmerig åbner vi ikke, 

men Gud åbner riget for os. 

Han kalder os ind til sin glæde, 

han kalder os ud af vor trods. 

Hans ord kan gå gennem en sprække, 

den hårdeste skal kan det flække, 

så frøet kan spire og gro. 

Guds lovsange synger vi ikke, 

men sangene synger i os, 

når glæden slår ind i vort hjerte 

og smelter vort mismod og trods. 

Da ser vi med undrende øjne 

vor tvivl blive afklædt som løgne, 

og sandheden lyse af liv. 

 

Tekst: Holger Lissner 1989 og 1996 
Melodi: Oluf Ring, 1932 

  



Se, hvilket menneske 

Se, hvilket menneske, 

se, hvilket sind. 

Se, hvor han glad lukker 

udskuddet ind. 

Brød til de sultende 

deler han ud. 

Sådan er Skaberen. 

Sådan er Gud! 

Se, hvilken kreativ 

kærlighedsmagt. 

Hør de fantastiske 

ting, han har sagt. 

Fest for de fattige! 

lyder hans bud. 

Sådan er Skaberen. 

Sådan er Gud! 

Se, hvor han helbreder 

hjerte og krop. 

Se, hvor han slider og 

slæber sig op. 

Se, hvor hans kraft driver 

kræmmerne ud. 

Sådan er Skaberen. 

Sådan er Gud! 

  



Se, hvor han kæmper for 

frihed og fred. 

Se, hvor han fængsles og 

dræbes derved. 

Se, hvor han følger sin 

kærligheds bud. 

Sådan er Skaberen. 

Sådan er Gud! 

Se, hvor han gør sig til 

brød og til vin. 

Mærk, hvor han nu gør din 

byrde til sin. 

Mod til de modløse 

deler han ud. 

Sådan er Skaberen. 

Sådan er Gud! 

Se, hvilket menneske, 

se, hvilket mod. 

Se, hvor han angriber 

ondskabens rod. 

Mærk, hvor hans Ånd driver 

dødsangsten ud. 

Sådan er Skaberen. 

Sådan er Gud! 

 

Tekst: Hans Anker Jørgensen, 1987 

Melodi: Merete Wendler, 1987 


