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Præludium af J.S. Bach (Orgel) 
I Østen stiger solen op (Fællessang) 

Historiens sang (digt oplæsning) 
Der ligger en ø (Fællessang) 

Afsked (digt oplæsning) 
Jeg ved en lærkerede (Fællessang) 

Tale for Lise (Præst) 
He was despised Händels Messias (orgel) 

Ritual (Præst) 
Se nu stiger solen af havets skød (Fællessang) 

Postludium Våren af Edvard Grieg 
Ave Maria (Orgel/sang) – vi går ud af kirken 

 
 

 

Se, nu stiger solen af havets skød 
fortsat 

Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav, 
lad mig ikkun stævne imod min grav. 

Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn, 
ud hans hånd mig river af dødens garn. 

 
Se, da stiger solen af hav på ny, 
alle dødens skygger for evig fly! 
O, for sejersjubel, for salig lyst: 
lyset stander stille på livets kyst! 

 



Se, nu stiger solen af havets skød 
Tekst: Jakob Knudsen, 1891 

Melodi: Lars Nielsen 

Se, nu stiger solen af havets skød, 
luft og bølge blusser i brand, i glød, 
hvilken salig jubel, skønt alt er tyst, 
medens lyset lander på verdens kyst. 

 
Jeg vil ånde luften i fulde drag, 

synge Gud en sang for den lyse dag, 
takke ham, at morgnen mig end er sød, 
at mig dagen fryder, trods synd og død. 

 
Takke ham, som gav mig, når sol står op, 

selv at føle morgen i sjæl og krop, 
at al mørkhed svinder og sjæleve, 

blot jeg trygt vil sige: Din vilje ske! 
 

O, at jeg tør favne dig, skære dag, 
kalde dig med navne, min sjæls behag, 

alle gode navne, som bedst jeg ved: 
moder, søster, elskte, min kærlighed! 

 
Lysvæld bag ved lysvæld i himlen ind, 

did, hvorfra den kommer nu, morgnens vind, 
ret som om det ånded af lyset ud - 

o, du milde Fader, min skaber, Gud! 
 

fortsætter 

I østen stiger solen op 
 

Tekst: B. S. Ingemann, 1837 
Melodi: C. E. F. Weyse, 1837 

I østen stiger solen op, 
den spreder guld på sky, 

går over hav og bjergetop, 
går over land og by. 

 
Den kommer fra den favre kyst, 

hvor paradiset lå; 
den bringer lys og liv og lyst 

til store og til små. 
 

Den hilser os endnu så smukt 
fra edens morgenrød, 

hvor træet stod med evig frugt, 
hvor livets væld udflød, 

 
Den hilser os fra lysets hjem, 
hvor størst Guds lys oprandt 
med stjernen over Bethlehem, 

som østens vise fandt. 
 

Og med Guds sol udgår fra øst 
en himmelsk glans på jord, 
et glimt fra paradisets kyst, 

hvor livets abild gror. 
 
 



I østen stiger solen op 
Forsat 

Og alle stjerner neje sig, 
hvor østens sol går frem: 

Den synes dem hin stjerne lig, 
der stod ved Bethlehem. 

 
Du soles sol fra Bethlehem! 

Hav tak og lov og pris 
for hvert et glimt fra lysets hjem 

og fra dit paradis. 

 
 

Jeg ved en lærkerede 
Komponist: Carl Nielsen 1924  
Tekst: Harald Bergstedt 1921 

 
Jeg ved en lærkerede 
jeg siger ikke mer; 

den findes på en hede 
et sted, som ingen ser. 

 
I reden er der unger 
og ungerne har dun. 

De pipper, de har tunger, 
og reden er så lun. 

 
Og de to gamle lærker, 
de flyver tæt omkring. 

Jeg tænker nok, de mærker, 
jeg gør dem ingenting. 

 
Jeg lurer bag en slåen. 
Dér står jeg ganske nær 
Jeg rækker mig på tåen 
og holder på mit vejr. 

 
For ræven han vil bide 
og drengen samle bær. 
Men ingen skal få vide, 

hvor lærkereden er. 



Afsked 

Halfdan Rasmussen 
 

Hver dag er en afsked 
med blomster og træer, 
en afsked med drømme 

og udbrændt begær. 
Kom stilhed og dæk mig 

med bregner og lyng. 
Kom farver og fugle og syng 

mig så træt at jeg tier. 
 

 
 

Farvel kære venner 
som fyldte min dag. 
Farvel alle skygger 
jeg skjulte mig bag. 

Kom skumring og gem mig 
som løv i din skov. 

Kom hare og grævling og sov 
uden frygt ved min side. 

 

Historiens sang 
Jeppe Aakjær 1916 

 
Som dybest brønd gir altid klarest vand, 
og lifligst drik fra dunkle væld udrinder, 

så styrkes slægtens arv hos barn og mand 
ved folkets arv af dybe, stærke minder. 

Din egen dag er kort, men slægtens lang; 
læg øret ydmygt til den rod forneden; 

årtusind toner op i gråd og sang, 
mens toppen suser imod evigheden! 

 
Vi søger slægtens spor i stort og småt, 

i flintøksen efter harvens tænder, 
i mosefundets smykke, plumpt og råt, 

i kirkens kvadre, lagt af brede hænder. 
Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog 
har gemt et gran af slægtens ve og våde; 
nu skal de røbe dig, hvad vej jeg drog, 

og løfte mig en flig af livets gåde. 
 

 



Historiens sang  
forsat 

 
Endnu en stund, så drær den danske rug, 

mens lærken trilrer og grågøge kukke. 
Du pusling-land, som hygger dig i smug, 
mens hele verden brænder om din vugge, 

mod dig vort håb og mandomsdrømmen går, 
når landsbyklokken signer dine strande, 

når aftenrøden højt i skyen står 
og sænker fredens korstegn på din pande. 

 
Lad mig kun flagre hen som blad i høst, 

når du, mit land, min stamme, frit må leve, 
og skønne sange på den danske røst 
må frie, stærke sjæle gennembæve. 
Da står en ny tids bonde på sin toft 
og lytter ud mod andre lærkesange, 

men himlen maler blåt sit sommerloft 
og rugen gulnes tæt om vig og vange. 

 

Der ligger en ø i det klare hav 

Mel.: En yndig og frydefuld sommertid 
Tekst: Thorkild Bjørnvig, maj 1984 

 
Der ligger en ø i det klare hav 

langt nærmere stjerner og skyer, 
ja, nærmere morgen- og aftensol 

end larmende veje og byer. 
Småblomstrende dale, bakker og skov 

og et vildfulgeskrig har vort hjerte behov, 
når det er træt af støj og ting. 

 
Dog mægtigt er tidens bedrag, at alt 

begynder og ender med tal. 
For følelsen modnes musik og ord 

i stilhedens åbne interval. 
Det summer som duft i en folkeviselind 

og som fryd og som trods i hvert ustyret sind: 
Det frugtbare i os har en ret 

 
Og skal vi mod truslen på livet selv 

udgrunde modspil og råd, 
da må vi ha’ øre for græssets vækst 

og ufødtes latter og gråd. 
I rummet er langt mellem steder, hvor det gror, 

det er uråd at glemme, at basis er vor jord, 
vort medspil: håb og kærlighed. 
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