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11. Alle ting er underfulde  
14. Almægtige og kære Gud 
16. Alt står i Guds faderhånd (Rung / Bielefeldt) 
21. At sige verden ret farvel (Mortensen) 
22. At tro er at komme 
 
23. Barn Jesus i en krybbe lå  
26. Betesda-søjlernes buegange (Okkenhaug) 
27. Betesda-søjlernes buegange (Christensen) 
30. Blåt vælded lys frem bag skyers skred  
 
36. De dybeste lag i mit hjerte  
39. Dejlig er den himmel blå (Weyse) 
51. Den store hvide flok vi se (Sperontes) 
56. Den store mester kommer (Langgaard) 
57. Den store, stille nat går frem  
61. Der er en vej, som vi alle går alene  
64. Der står et slot i vesterled  
65. Der venter bag langfredags nat  
66. Det dufter lysegrønt af græs  
70. Det første lys er Ordet, talt af Gud  
78. Det var ikke en nat som de andre  
79. Det var kun en drøm, at han tog os til side  
81. Dig ske al ære, Herre Krist  
83. Dig være ære  
84. Din fred skal aldrig vige  
85. Din Himmel-krone ser vi stråle  
87. Dommer over levende og døde  
91. Du fylder mig med glæde  
92. Du fødtes på jord  
97. Du kom til vor runde jord  
98. Du satte dig selv i de nederstes sted  
99. Du, som gik foran os (Bäck) 
100. Du, som gik foran os (A. Pedersen) 
101. Du, som gir os liv og gør os glade  
104. Du, som har tændt millioner af stjerner  
105. Du, som ud af intet skabte  
110. Døden er den sidste fjende 
 
112. En bondemand går ud at så  
113. En dag skal Herrens skaberdrømme møde  
114. En liden stund  
119. En vej eller anden, vor Herre ved råd 
(Harrington) 
 
129. Flammerne er mange, lyset er ét  
131. For alle helgen, som i Kristi tro (Vaughan 
Williams) 
139. Fredløs er freden, hvor menneskets veje  

143. Frydeligt med jubelkor  
146. Fyldt af glæde over livets under (Møller) 
147. Fyldt af glæde over livets under (Hovland) 
 
149. Gak ud, min sjæl, betragt med flid (Söderblom) 
155. Glæderig og underfuld  
159. Gud er her til stede  
165. Gud Helligånd, vor trøstermand (Hartmann) 
168. Guds fred er mer end englevagt  
171. Guds igenfødte, ny-levende sjæle 
(Freylinghausen) 
174. Gud ske lov for nattero  
175. Gud ske tak og lov  
176. Guds kirkes grund alene  
177. Guds menighed er jordens største under  
182. Guds Søn har gjort mig fri  
184. Gud, vi er i gode hænder  
185. Gør dig nu rede, kristenhed  
 
191. Hav tak, o Herre, for evig trøst  
196. Herre, du vandrer forsoningens vej  
197. Herre, fordi du (Milveden) 
198. Herre, fordi du (B. Ring) 
201. Herre Gud Fader i Himlen (Kyrie) 
210. Herrens røst var over vandet  
212. Herre, når din time kommer  
221. Hvad mener I om Kristus  
231. Hyggelig, rolig (Mortensen) 
233. Hør det, Zion, trøst for al din vé  
234. Hør himmelsus i tredie time  
235. Hør, hvor englesangen toner  
236. Hør mig, skaber mild  
 
240. I blev skabt som mand og kvinde (Gauntlett) 
241. I blev skabt som mand og kvinde (Haahr) 
244. I falmende blade, du kølige vind  
245. I fjerne kirketårne hist  
247. I Himmelen, i Himmelen  
250. I kvæld blev der banket på Helvedes port  
251. I lemmer, hvis hoved har Himlen i vælde 
(Forsamlingsmelodi) 
 
255. Ja, engang min øjne skal  
258. Jeg er i Herrens hænder  
261. Jeg går i fare, hvor jeg går (Freylinghausen) 
263. Jeg har en angst som aldrig før (Harder) 
264. Jeg har en angst som aldrig før (Lewkovitch) 
266. Jeg kender et land (Mortensen) 
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272. Jeg ser dit kunstværk, store Gud  
274. Jeg ved en blomst så favr og fin  
282. Jerusalem! i dag din konge græder (Tysk 
visemelodi) 
284. Jesus - det eneste  
291. Jesus Kristus er til stede (Førreformatorisk 
hymne / Erfurt) 
 
300. Kain, hvor er din bror  
310. Kom, alle kristne  
315. Kom, hjælp mig, Herre Jesus  
318. Kom, regn af det høje! lad jorden oplives 
(Freylinghausen) 
322. Kornet, som dør i jorden  
329. Kærlighed til fædrelandet  
 
331. Lad os bryde brødet sammen ved hans bord  
333. Lazarus lå i sin grav (Bentzon) 
334. Lazarus lå i sin grav (Helmer Petersen) 
336. Livets fylde, glædens glans  
340. Lov og tak for påskens offer  
342. Lyksalig endte da min frelser sine dage  
 
351. Med thomaskravet står vi her  
352. Menneske, din egen magt  
353. Midt i alt det meningsløse  
358. Min Gud befaler jeg min vej (Nederlandsk 
psalter) 
360. Min Gud, jeg gammel er og grå 
361. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig 
(Wendler) 
362. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig 
(Nyord) 
374. Måne og sol 
 
378. Nogen må våge i verdens nat  
381. Nu blomstertiden kommer (Svensk 
folkemelodi)  
382. Nu er livet gemt hos Gud  
383. Nu falmer skoven trindt om land  
385. Nu fryde sig hver kristen mand (Lunderskov) 
386. Nu glæd dig i Herren, mit hjerte  
387. Nu gløder øst i morgenskær  
388. Nu går solen sin vej  
389. Nu har du taget fra os  
390. Nu! jeg har vunden  
391. Nu kom der bud fra englekor (Zink)  
395. Nu ringer de klokker ved daggryets komme  
397. Nu står der skum fra bølgetop  

398. Nu sænkes overalt   
404. Nu åbner savnet sine øde vidder  
406. Nåden er din dagligdag (Bentzon)  
407. Nåden er din dagligdag (Elmquist) 
409. Når jeg er træt og trist, når modet svigter  
410. Når mit øje, træt af møje (Meiningen) 
 
417. O du min Immanuel ( Freylinghausen) 
422. O Gud, hør min bøn  
429. O høje råb, hvis lige aldrig hørtes  
431. O kom, o kom, Immanuel  
446. Op til Guds hus vi gå (Barnekow) 
450. O store Gud! vi love dig 
 
453. På nåden i Guds hjerte  
456. Påske vi holde (Gade)  
 
461. Se, hvilket menneske  
463. Se, hvor sig dagen atter skynder  
464. Se, nu stiger solen af havets skød (L. Nielsen) 
466. Se, vi går op til Jerusalem  
470. Skyerne gråner, og løvet falder  
472. Solen stråler over vang  
478. Som markens blomst henvisner fage  
480. Som vintergrene  
481. Som året går (Møller)  
482. Som året går (Nørgård)  
486. Spænd over os dit himmelsejl  
489. Syndernes forladelse selvros udelukker 
(Matthison-Hansen)  
491. Syng lovsang, hele jorden  
493. Så vide om land, som sol monne gå  
494. Så vældigt det mødte  
 
496. Tag det sorte kors fra graven (Lunderskov)  
507. Troens smykke, Jesus sød  
509. Tænk, at livet koster livet  
 
513. Uberørt af byens travlhed  
518. Under korset stod med smerte  
519. Urolige hjerte (Kalhauge)  
520. Urolige hjerte (Høgenhaven) 
 
524. Ved Jesu navn forlades alle synder  
525. Velkommen de Jesus i Nazaret bød  
534. Vi kommer, Herre, til dig ind  
535. Vi kommer til din kirke, Gud  
536. Vil natten nu vige  
537. Vintræ og grene og frugt hører sammen 
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538. Vi pløjed og vi så’de (Schulz / Folkehøjskolens 
melodibog) 
539. Vi rækker vore hænder frem  
540. Vi synger med Maria  
541. Vi takker dig for livet  
544. Vor Gud han er så fast en borg (Klug) 
548. Vor Herre tar de små i favn  
550. Vor Jesus kan ej noget herberg finde 
(Pontoppidan)  
553. Vort liv blev reddet  
556. Vægter! vil det mørke rige (Pontoppidan)  
559. Vær stærk, min sjæl, i denne tid  
 
566. Øjne, I var lykkelige (Nutzhorn)  
567. Øjne, I var lykkelige (Kayser) 
 
 
  
 
 
 
 


