Kongernes konge
Tekst: Adolph Recke, 1848
Melodi: E. Horneman, 1848
Kongernes konge! ene du kan
skærme vort elskede fædreneland.
Herre, du ene
kan sejren os forlene,
værn om vort herlige og ældgamle Dan!

Morgenandagt

Slyng om os alle enigheds bånd,
send fra din himmel begejstringens ånd!
Følg du i fare
den tapre lille skare!
løft over hæren din velsignende hånd!
Kærlige fader, lyt til vor røst,
freden og friheden smykke vor kyst!
Rigdomme følge
med snekken over bølge,
marken velsigne du med rigeste høst!
Herrernes herre! mægtig og stor,
nådig du høre vort bedende kor!
Herre! du ene
kan sejren os forlene
værn om vort herlige og ældgamle Nord!

Bogense Kirke
Lørdag d. 20. maj 2017
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Liturgi gudstjeneste
Lørdag d. 20. maj 2017 kl. 9.00-9.30
Klokkeringning
Faner føres ind – alle rejser sig

Præludium, v. organist
Hovedfine føres ind
Indgangsbøn
Salme: I Østen Stiger Solen Op
Nådes – og fredshilsen

Kollekt
Salme: Vaj Nu, Dannebrog, På Voven
Evangelium – alle rejser sig
Prædiken
Apostolsk velsignelse – alle rejser sig
Salme: Kongernes Konge
Fælles fadervor
Velsignelse – alle rejser sig
Udgangsbøn

I østen stiger solen op

Vaj nu, Dannebrog, på voven

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.

Tekst: N.F.S. Grundtvig 1832.
Melodi: Thomas Laub 1916
Vaj nu, Dannebrog, på voven,
rul nu, bølge himmelblå!
Spring nu ud, hver bøg i skoven,
sjunger, alle fugle små!
Lillier i højtidsdragt,
I, som fik, trods konger, pragt,
samler eder, som vi synge,
mens det kimer, tæt i klynge!

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.

Føle skal det folkevrimlen:
ja og amen er Guds ord!
Jorden løftet er mod Himlen,
Himlen sænket er mod jord,
stigen rejst til englegang
under støvets frydesang,
tonestigen fra vor tunge
did op, hvor serafer sjunge.

Og med Guds sol udgår fra øst
en himmelsk glans på jord,
et glimt fra paradisets kyst,
hvor livets abild gror.
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.

Postludium, v. organist
Fanerne føres ud – alle rejser sig
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Han, der under vinters hjerte
fødtes under hyttetag,
han, der vånded sig i smerte
under jævndøgns-stormens brag,
støvets søn med kød og blod,
han af gravens skød opstod,
ja, opstod, som blomst udspringer,
stak i sky på ørnevinger.
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Se, vort Hoved er deroppe,
Jesus Kristus, Gud og mand;
over alle stjernetoppe
troner højt i vælde han,
kalder os, som tror hans ord,
legem sit og lys på jord;
frit blandt engle det fortælles:
Støv med Gud har ånd tilfælles.
Derfor kommer han tilbage
åbenlyst, som han opfór,
kroner herlig sine dage,
vækker døde med sit ord,
vinker mildt med kalken ny
legem sit til sig i sky,
peger på sit æresæde,
siger: Del din Herres glæde!

