
Rytmisk friluftsgudstjeneste  
Naturmødet 2017 ved Hirtshals Fyr 

Fredag d. 19. maj kl. 14.00 
 
Indgangsmusik: Lovsynger Herren, arr. Niels Ole Sørensen  
Velkomst: sognepræst Lea Hoff 
Bøn 

 
 
Musikstykke: Blå salme 

290 I al sin glans nu stra ler solen, 
livslyset over na de-stolen, 
nu kom vor pinselilje-tid, 
nu har vi sommer skær og blid, 
nu spa r os mer end englerøst 
i Jesu navn en gylden høst. 
3 Det a nder himmelsk over støvet, 
det vifter hjemligt gennem løvet, 
det lufter lifligt under sky 
fra Paradis, opladt pa  ny, 
og yndig risler ved vor fod 
i engen bæk af livets flod. 
5 Opva gner, alle dybe toner, 
til pris for menneskets forsoner! 
Forsamles, alle tungema l, 
i takkesangens offerska l! 
Istemmer over Herrens bord 
nu menighedens fulde kor! 

6 I Jesu navn da tungen gløder 
hos hedninger sa  vel som jøder; 
i Jesus-navnets offerska l 
hensmelter alle modersma l; 
i Jesu navn udbryder da 
det evige halleluja. 
7 Vor Gud og Fader uden lige! 
Da blomstrer rosen i dit rige, 
som sole vi ga r op og ned 
i din Enba rnes herlighed; 
thi du for hjertet, vi gav dig, 
gav os med ham dit Himmerig. 

725 Det dufter lysegrønt af græs 
i grøft og mark og enge. 
Og vinden kysser klit og næs 
og reder urtesenge. 
Guds sol ga r ind 
i krop og sind, 
forkynder, at nu kommer 
en varm og lys skærsommer. 
2 Hør fugletungers tusindfryd 
fra morgen og til aften! 
De kappes om at give lyd, 
der priser skaberkraften. 

Hvert kim og kryb 
i jordens dyb 
en livsfryd i sig mærker  
sa  høj som himlens lærker. 
3 Se, blomsterflorets farvepragt 
gør alle ord forlegne. 
Kong Salomon i kroningsdragt 
misundeligt ma  blegne! 
Alt smukt, vi ved, 
al kærlighed, 
den mindste fugl og lilje 
er, Gud, din skabervilje. 



Oplæsning fra Salme 8 
 
Kort meditation over temaet Naturen, fornuft eller følelser.    
v. sognepræst Bjarne Hougaard 
Musikstykke – afsluttet med kort bøn: What a Wonderful World 

 
3 Om Gud fortæller himlen  
og al mangfoldighed,  
selv sildens sammenstimlen  
i dybet gir besked  
om Herrens store glæde  
og hans barmhjertighed  
— livgivende til stede,  
som solens lys herned. 
       Sten Kaalø 2011  

Fadervor og Velsignelse 
Må din vej gå dig i møde 
Afslutningsmusik: I´m on my Way 
 
Medvirkende:   
sognepræsterne Lea Hoff og Bjarne Hougaard 
Band:  Margrete Grarup, sang, Ole Bech, guitar, Niels Ole Sørensen, keyboard,  

Jesper Bang Pedersen, kontrabas, Esben Bach, trommer  

865  Se ud - og se Guds under,  
med fugl og træ og vand,  
med kærlighedens stunder,  
og mus og løvetand.  
Og se den store himmel  
i dagens lyse tid,  
se nattens stjernevrimmel,  
og myrens store flid.  

2 Midt i min travle søgen,  
midt i min jagt pa  guld,  
jeg glemmer helt at bøgen  
jo sta r og springer ud.  
Og tænk, jeg er i live,  
til jeg en dag er død.  
Hos Gud, der vil jeg blive,  
i skabera ndens glød.  

4 Ja, du gør alting nyt pa  jord, 
en sommer rig pa  na de. 
Men klarest lyser dog dit Ord 
af kærlighedens ga de. 
Alt kød ma  dø, 
hver blomst blir hø. 
Na r vissentørt sta r floret, 
da blomstrer evigt Ordet. 
 

5 Ja, Jesus Kristus er det Ord, 
der skaber liv af døde,  
sa  ny blir himmel, ny blir jord,  
en verden grøn af grøde. 
Kom, Jesus, snart, 
og gør det klart: 
den morgenstund, du kommer, 
da gryr en evig sommer.  
                       Carl David af Wirsén 1889.  
                             Johannes Johansen 1996. 


