FORSAGELSE OG KAMP
634 Du ved det nok, mit hjerte

PRÆLUDIUM OG POSTLUDIUM

TRØST OG FRED
661 Gud ene tiden deler
664 Frelseren er mig en hyrde god
666 Den grund hvorpå jeg bygger
672 Jeg ved, på hvem jeg bygger
674 Sov sødt, barnlille!
675 Gud, vi er i gode hænder

(orgelspil ved begyndelsen af handlingen)

ÅRSTIDERNE
722 Nu blomstertiden kommer
725 Det dufter lysegrønt af græs
728 Du gav mig o Herre en lod af din jord
729 Nu falmer skoven trindt om land
730 Vi pløjes (Alle gode gaver)
732 Dybt hælder året i sin gang
MORGEN
743 Nu rinder solen op
749 I østen stiger solen op
753 Gud, du som lyset og dagen
754 Se, nu stiger solen af havets skød
AFTEN
759 Nu hviler mark og enge
764 Til hvile solen går
(Mel: Nu rinder solen)
770 Jeg er træt og går til ro
773 Bliv hos os, når dagen hælder
778 Fred hviler over land og by
779 Lyksalig, lyksalig
784 Altid frejdig, når du går
786 Nu går solen sin vej
787 Du, som har tændt
VED GRAVEN
11 Nu takker alle Gud
121 Dejlig er jorden
192,1.8-9 Hil dig frelser og forsoner
217 Min Jesus, lad mit hjerte få
218 Krist stod op af døde
240 Dig være ære
546 Herrens venner ingen sinde
770 Jeg er træt og går til ro
784 Altid frejdig, når du går

og udgangsmusik
(orgelspil når kisten bæres ud).

PASSENDE KLASSISK ELLER RYTMISK STYKKE
efter organistens eget valg (årstiden og kirkeåret
kan inspirere her).

Følgende stykker kan frit vælges:
Amazing Grace
Barnetro
Bred dine nådes vinger. Arrangement
De nære ting
Gud efter dig jeg længes. Johann S. Bach
Jeg er en sejler på livets hav
Kraften fra det høje. Mel: A.P Berggreen
Kun en dag et øjeblik ad gangen
Som en herlig guddomskilde. Perleporten
You raise me up
What a wonderful world
SALMER OG SANGE FRA SALMEBOGEN
OG HØJSKOLESANGBOGEN

f.eks.
Ingen er så tryg i fare
Jeg er i Herrens hænder
Nu går solen sin vej
Nærmere Gud
Stille er min sjæl
Vær du mig nær

Salmeforslag
Begravelser & Bisættelser
COMPLOT 12686.136

KÆRLIGHED TIL GUD OG NÆSTEN
697 Herre, jeg vil gerne takke

Indgangsmusik

Harboøre & Engbjerg Kirker

FORSLAG TIL SALMER
VED BEGRAVELSER & BISÆTTELSER

Hør salmernes melodier og se teksterne
på www.dendanskesalmebogonline.dk
Når døden pludselig er kommet tæt på,
er der samtidig med sorgen og savnet
meget andet, der skal tages stilling til.
Noget af det vigtigste er, at højtideligheden i kirken bliver god, og derfor er det
godt at forberede sig lidt inden præsten
kommer til samtale.
Det er godt at få gennemtænkt med
hvilke ord, man bedst beskriver afdøde,
så præsten igennem beskrivelsen kan få
et levende indtryk af ham eller hende,
som han så kan videregive i talen ved
kisten.
Det er også godt at have gjort sig nogle
overvejelser om valget af salmer til begravelsen eller bisættelsen. Alle salmerne fra salmebogen kan bruges, men det
kan være svært midt i alle følelserne og
de mange ting, der skal forberedes, at få
et overblik over salmebogens salmer, så
her er et mindre udvalg.
ANTALLET AF SALMER:
Begravelse 3-4 salmer i kirken
og 1 ved graven.
Bisættelse 3-4 salmer i kirken.

LOVSANGE
10 Alt, hvad som fuglevinger fik
11 Nu takker alle Gud
TROEN PÅ GUD FADER
15 Op al den ting
SKABELSEN OG FORSYNET
26 Nærmere, Gud til dig
GUDS OMSORG
31 Til Himlene rækker din miskundhed, Gud
36 Befal du dine veje
41 Lille Guds barn, hvad skader dig
46 Sorrig og glæde de vandre til hobe
49 Ingen er så tryg i fare
50 Under dine vingers skygge
51 Jeg er i Herrens hænder
JESUS KRISTUS
52 Du, Herre Krist
58 Jesus! Frelser og befrier
59 Jesus os til trøst og gavn
62 Jesus - det eneste
67 Jeg så ham som barn med det solrige øje
TIDENS FYLDE
78 Blomstre som en rosengård
80 Tak og ære være Gud
JESU FØDSEL
117 En rose så jeg skyde
121 Dejlig er jorden
122 Den yndigste rose er funden
JESU LIV
164 Øjne, I var lykkelige
JESU LIDELSE OG DØD
192 Hil dig, frelser og forsoner
193 O hoved, højt forhåned
208 Skriv dig, Jesus, på mit hjerte
209 Et kors det var det hårde, trange leje
217 Min Jesus, lad mit hjerte få

HARBOØRE & ENGBJERG KIRKER
Sognepræst Karsten Christensen
Søndergade 2
7673 Harboøre
T: 9783 4009
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KRISTI OPSTANDELSE
218 Krist stod op af døde
224 Stat op, min sjæl, i morgengry
227 Som den gyldne sol frembryder
230 Påskemorgen slukker sorgen
233 Jesus lever, graven brast

234
236
240
241

om forårssolen morgenrød
Påskeblomst. Hvad vil du her?
Dig være ære, Herre over dødens magt!
Tag det sorte kors fra graven!

KRISTI HIMMELFART
255 Drag, Jesus, mig
262 Frydetonen går mod tronen
KRISTI HERREDØMME
266 Mægtigste Kriste
267 Vær priset, Jesus Krist
KRISTI KOMME
275 Uforsagt, vær på vagt
HELLIGÅNDENS GERNING
289 Nu bede vi den Helligånd
291 Du, som går ud
292 Kærligheds og sandheds Ånd
300 Kom, sandheds Ånd! og vidne giv
DEN HELLIGE, ALMINDELIGE KIRKE
318 Stiftet Guds Søn har på jorden
GUDS RIGE
321 O kristelighed
KIRKENS ENHED
334 Guds kirkes grund alene
336 Vor Gud han er så fast en borg
KIRKENS FORNYELSE
345 Guds menighed er jordens
KIRKENS MISSION
356 Almagts Gud, velsignet vær
362 Gør dig nu rede, kristenhed
DE HELLIGES SAMFUND
375 Alt står i Guds faderhånd
ORDET
392 Himlene, Herre, fortælle
399 Klokken slår, tiden går
401 Guds ord det er vort arvegods
GUDSTJENESTEN
402 Den signede dag med fryd vi ser
426 Fred til bod for bittert savn
435 Aleneste Gud i Himmerig

DÅB
441 Alle mine kilder
NADVER
471 O glædelig dag
KONFIRMATION
483 Slip os arme ej (mel: Herlighedens Gud)
484 Du, som vejen er og livet
GUDS KÆRLIGHED
487 Nu fryde sig hver kristen
494 Kærlighed fra Gud
SYNDSBEKENDELSE
498 Gud, efter dig jeg længes
GUDS TILGIVELSE
511 Jesus han er syndres ven!
512 Hvo vil mig anklage
514 Guds Søn har gjort mig fri
520 Du, som freden mig forkynder
521 På nåden i Guds hjerte
DØDEN
534 Hvo ved, hvornår mit liv har ende
(mel: Vågn op og slå på dine strenge)
541 Vær du mig nær
546 Herrens venner ingen sinde
EVIGHEDSHÅBET
556 I himmelen, i himmelen
557 Her vil ties, her vil bies
564 Tænk, når engang den tåge
er forsvunden
567 Jeg er fremmed, jeg er pilgrim
569 Ja, engang mine øjne skal
ALLEHELGEN
570 Hvor er det godt at lande
571 Den store hvide flok vi se
OMVENDELSE
592 I dag er nådens tid
594 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme
KRISTI EFTERFØLGELSE
601 Herlighedens Gud
604 Det koster mer, end man
610 Bliv hos mig, kære Herre Krist
611 Så tag mig da ved hånden

