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Salme ved graven
Jeg er i Herrens hender når dagen gryr i øst.

Hver morgen han meg sender sitt ord med lys og trøst.
Hva dagen meg vil bringe av glede og av savn,
jeg kan på bønnens vinge få kraft i Jesu navn.

Jeg er i Herrens hender i alt som med meg skjer.
I smil og gråt jeg kjenner at Herren er meg nær.

Om jeg i dype daler må gå den tunge vei,
fra himlens høye saler hans øye følger meg.

Jeg er i Herrens hender når dagen dør i vest.
Min synd jeg stilt bekjenner for ham, min høye gjest.

Han gir meg himlens nåde og setter englevakt,
for natten han vil råde med hellig guddomsmakt.

Jeg er i Herrens hender når dødens bud meg når.
Mens lyset stilt nedbrenner, fra ham jeg hilsen får.
Han gir meg stav i hånde, han gir meg trøst i sinn,

og glemt er ve og vånde på vei til himlen inn.

Sven Erik Kraft
V  16.7.1931     =  14.8.2022
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Orgelsolo
Adagio (Tomaso Albinoni)

Jeg løfter opp til Gud min sang ennu en gang
fra disse jordens daler. Vår Herre Krist han henter meg
snart hjem til seg i himlens høye saler.
Som lynet far, han kommer snar,
da skal hans pris på annet vis
de Guds basuner tale.

Gud skal da tørre av mitt kinn hver tåre min.
Der ingen død skal være, ei heller sorg, ei heller skrik,
ei pine slik, som her Guds barn må bære.
Det første fort er veket bort,
og gleden ny i himlens by -
eia, hvor godt å være!

Da synger jeg for tronen glad et bedre kvad
og løfter palmegrene, med hvite kleder som er todd
i Lammets blod for Herrens øyne rene.
Halleluja! Hva glede da!
Hva liflig klang! Og all min sang
er Herren, Herren ene!

Solosang
Jesus det eneste (Ole Theodor Moe / Christian Sinding)

Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann.
Navnet Jesus, det er evig, ingen det utslette kan.
Det har bud til unge, gamle, skyter stadig friske skudd.
Det har evnen til å samle alle sjeler inn til Gud.

Omkved
Navnet Jesus må jeg elske, det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet frelse kan.

Jesu navn! Hvor skjønt det klinger, la det runge over jord!
Intet annet verden bringer håp og trøst som dette ord.
For det navn må hatet vike, for det navn må ondskap fly.
Ved det navn skal rettferds rike skyte friske skudd på ny.
Omkved

Midt i nattens mørke blinker som et fyrlys Jesu navn,
og hver hjelpløs seiler vinker inn til frelsens trygge havn.
Og når solen mer ei skinner, Jesunavn, det lyser enn.
Da den frelste skare synger høyt dets pris i himmelen!
Omkved

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges. La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,

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

Amen.

I dine hender, Fader blid, jeg legger nå til evig tid
min sjel og hva jeg er og har, ta du det alt i ditt forvar!

Se, sjel og liv ditt eie er, det er min trøst, o Herre kjær.
Hva ditt er, hegner du om kring. Så frykter jeg for ingen ting.

I deg jeg har den gode del. Ditt ord er føde for min sjel.
Til hjelp i all min fattigdom du kommer som du alltid kom.

Det er min tro, o Fader blid, i den jeg lever all min tid.
Ifra ditt barn du aldri vik, så jeg kan arve himmerik!
Amen, amen, amen.

Solosang
O store Gud (Carl Gustav Boberg)


