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Air, av Bach

Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt!
Lyset fyller haven, se en engel kom,
åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom!
Deg være ære, Herre over dødens makt!
Evig skal døden være Kristus underlagt.

Frykt ikke mere! Evig er han med.
Troens øye ser det: Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære, seier er Hans vei,
evig skal Han regjere, aldri frykter jeg!
Deg være ære, Herre over dødens makt,
evig skal døden være Kristus underlagt.

Å leva, det er å elska det beste di sjel fekk nå;
å leva, det er i arbeid mot rikare mål å trå.

Å leva, det er i livet å finna det største verd;
å leva, det er å vinna til sanning i all si ferd.

Å leva, det er å leggja all urett og lygn i grav;
å leva, det er som havet å spegla Guds himmel av.

Ein farfar i livet, av Nordstoga

Fader vår, du som er i himmelen!
Helliget vorde ditt navn;

komme ditt rike; skje din vilje,
som i himmelen, så og på jorden;

gi oss idag vårt daglige brød;
og forlat oss vår skyld,

som vi og forlater våre skyldnere;
og led oss ikke inn i fristelse;

men fri oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.

Amen.

Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,

skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre

riker på jorden
går vi til paradis med sang.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,

slekt skal følge slekters gang;
aldri forstummer
tonen fra himlen

i sjelens glade pilgrimssang.

Englene sang den
først for markens hyrder;

skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden,

menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!

Träumerei, av Schumann


