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Inngangsmusikk
Medly fra Kardemomme by og Hakkebakkeskogen

Cello
Velt alle dine veier (Gerhardt)

Deilig er den himmel blå, lyst det er å se derpå,
hvor de gylne stjerner blinker, hvor de smiler, hvor de vinker
/: oss fra jorden opp til seg. :/

Det var midt i julenatt, hver en stjerne glimtet matt,
da med ett der ble å skue én så klar på himlens bue
/: som en liten stjernesol. :/

Denne stjerne lys og mild, som kan aldri lede vill,
er hans guddoms ord det klare, som han lot oss åpenbare
/: til å lyse for vår fot. :/

Cello
Träumerei (Schumann)

Milde Jesus, du som sagde at til deg skal barnet gå,
 du som hender på dem lagde,  ennu signer du de små.
Selv du ble til Herrens tempel  båret i din moders favn,
la meg minnes ditt eksempel  når jeg hører om ditt navn.

Du til dåpen lot meg kalle da jeg var en liten knopp.
Skal jeg visne? Skal jeg falle? Hjelp meg du å vokse opp!
Hjelp meg du å tidlig lære og å elske Herrens ord,
så engang blant dine kjære  jeg kan knele ved ditt bord!

Når jeg så skal ut i verden, aldri jeg alene er;
villgress vokser titt på ferden,  men du ser hva jeg ei ser.
La meg gå min gang til gammen all min tid for far og mor,
la oss bli i himlen sammen,  vi som var det her på jord!

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!

Cello
Jules Massenet (Elegie)

Utgangsmusikk


