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Stille bøn 
Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg 
da frygte? Herren er værn for mit liv, hvem skal 
jeg da være bange for? 
Kun ét ønsker jeg fra Herren, kun det længes 
jeg efter: At bo i Herrens hus, så længe jeg 
lever, så jeg kan fryde mig over Herrens 
herlighed og søge svar fra ham i hans tempel. 
Han gemmer mig i sin hytte på ulykkens dag, 
han skjuler mig i sit telt og løfter mig op på 
klippen. Men jeg stoler på, at jeg skal se 
Herrens godhed i de levendes land. 
Sæt dit håb til Herren, vær stærk, fat mod, sæt 
dit håb til Herren! 

Fra Davids Salme 27. 
 

Præludium 
 

O du min Immanuel, 
hvilken himmelglæde 
har du gjort min arme sjæl 

ved din purpurvæde! 
Fjendens træske snare brast, 
skønt han tænkte, den var fast. 
2. Jeg er i min Faders skød, 
har i Himlen hjemme; 
der er ingen synd og død 
mere at fornemme; 
arven får jeg vist og sandt, 
har den Helligånd til pant. 
3. Gud ske lov for dag, der går, 
og for den, der kommer! 
Dermed har vi jubelår, 
evig, evig sommer;  
da det sidste morgenskær 
er, halleluja, os nær! 
3. Op, min sjæl, til sang og fryd, 
flyde glædeståre! 
Hver en puls med harpelyd 

klinge til min båre! 
Dig, som kalken for os drak, 
Jesus, Jesus, evig tak! 

Brorson 1765. DS 504 
 

Nåde-hilsen og Bøn  
 
Skriftlæsning Menigheden står  
Joh 11,25-26 og Lukas 21,25-36 
 
Trosbekendelsen Menigheden står 
 

Dejlig er jorden 
prægtig er Guds himmel, 
skøn er sjælenes pilgrimsgang! 

Gennem de favre riger på jorden 
går vi til Paradis med sang. 
2. Tider skal komme, 
tider skal henrulle, 
slægt skal følge slægters gang; 
aldrig forstummer tonen fra Himlen 
i sjælens glade pilgrimssang. 
3. Englene sang den 
først for markens hyrder; 
skønt fra sjæl til sjæl det lød: 
Fred over jorden! Menneske fryd dig, 
os er en evig frelser fød! 

B.S.Ingemann 1850. DS 111. 
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Bibelord 1 Petersbrev 1,3-9 
3 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, 
som i sin store barmhjertighed har genfødt os til 
et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra 
de døde, 4 til en uforgængelig og ukrænkelig og 
uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, 5 
som af Guds magt ved troen bevares til en 
frelse, der holdes rede til at åbenbares i den 
sidste tid. 6 Da skal I juble, skønt I nu en kort 
tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser 
af mange slags, 7 for at jeres tro, der er mere 
værd end det forgængelige guld, der dog prøves 
i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og 
herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. 8 
Ham elsker I uden at have set ham, ham tror I 
på nu uden at se ham, men I skal juble med en 
uudsigelig, forklaret glæde, 9 når I kommer 
frem til troens mål, jeres sjæles frelse. 
 
Fredshilsen  

1

2



Tak, o Gud, fordi du skabte mig! 
Før tiden kom, da var jeg kendt af dig. 
for underfuldt er det for mine tanker. 

I moders liv jeg vævet var, 
du gjorde mig til livet klar, 
så der er grund til tak og halleluja! 
Halleluja, Halleluja, 
Halleluja, Halleluja, 
2. Tak, o Gud, fordi du frelste mig! 
Før tiden kom, da, var jeg kendt af dig. 
For underfuldt er det for mine tanker. 
På korsets træ jeg hang med ham: 
den gode hyrde og Guds lam, 
så der er grund til tak og halleluja! 
3. Tak, o Gud, fordi du døbte mig! 
Før tiden kom, da var jeg kendt af dig. 
For underfuldt er det for mine tanker. 
I dåbens vand jeg renset blev, 
du ud af Satans hånd mig rev, 
så der er grund til tak og halleluja! 

Carsten Nielsen 2008 
 

Ingen er så tryg i fare  
som Guds lille børneskare, 
fuglen ej i skjul bag løvet, 

stjernen ej højt over støvet. 
2. Herren selv på Zions bjerge 

for sit folk er skjold og værge, 
vil sig over os forbarme, 
bære os på faderarme. 

3. Ingen nød og ingen lykke 
af hans favn os bort skal rykke; 
han, den bedste ven blandt venner, 
al vor trang og længsel kender. 

4. Vore hovedhår han tæller, 
hver en tåre, som vi fælder; 
han os føder og os klæder, 
midt i sorgen han os glæder. 

5. Om han tager, om han giver, 
samme Fader han dog bliver, 
og hans mål er kun det ene, 
barnets sande vel at tjene. 

6. Fryd dig da, du lille skare! 
Jakobs Gud vil dig bevare; 
på hans mindste vink må alle 
fjenderne til jorden falde. 

7. Og når endt er kampens dage, 
endt hver jordisk nød og klage, 
kalder os vor Faders stemme 
til en evig fryd derhjemme. 

Lina Sandell-Berg 1856. 

Skriftlæsning 
Salme 23 og påskeevangeliet 
Bøn  
 
Apostolsk velsignelse 

Du, som har dig selv mig givet, 
lad i dig mig elske livet, 

så for dig kun hjertet banker, 
så kun du i mine tanker 
er den dybe sammenhæng! 
8. Skønt jeg må som blomsten visne, 
skønt min hånd og barm må isne, 
du, jeg tror, kan det så mage, 
at jeg døden ej skal smage, 
du betalte syndens sold! 
9. Ja, jeg tror på korsets gåde, 
gør det, frelser, af din nåde. 
Stå mig bi, når fjenden frister! 
ræk mig hånd, når øjet brister! 
sig: Vi går til Paradis! 
Arnulf af Louvain før 1250. Grundtvig 1837. 
DS 167 vers 7-9. 
 
Menigheden rejser sig og synger: 
Jeg vil leve mit liv i Guds hus, 
jeg vil leve mit liv i Guds hus, 
i den levende Guds hus, 
hvor jeg skal leve, om jeg dør. 
Jeg vil leve mit liv i Guds hus. 
Kanon. Carsten Nielsen. BJ-J7. 

 
Kisten bæres ud, 
orglet spiller postludium  
Menigheden står op og følger med.  
Der køres til Nordre Kirkegård 
Kirkegårdsvej 26, 8000 Århus C 
 
 

På Nordre Kirkegård 
Kisten bæres til graven og sænkes ned. 
(Evt. klokkeringning 3x3)  

Lovprisning, Jordpåkastelse 
Fadervor, Velsignelsen 
 
Skriv dig, Jesus, på mit hjerte, 
du min konge og min Gud! 
at ej lyst, ej heller smerte 
dig formår at slette ud! 
Denne indskrift på mig sæt: 
Jesus udaf Nazaret, 
den korsfæsted', er min ære 
og min salighed skal være. 
Th.Kingo 1689. DS 178. 
 
Familien siger:  
Hjertelig tak for deltagelse, blomster, kranse, 
forbøn, trøst og al hjælp.  
Efter begravelsen er der samvær for den 
nærmeste familie, som har fået indbydelsen.  
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