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367. Den signede dag med fryd vi ser 
af havet til os opkomme;
den lyse på himlen mer og mer, 
os alle til lyst og fromme!
Det kendes på os som lysets børn, 
at natten hun er nu omme!
Den signede stund, den midnatstid, 
vor Herre han lod sig føde, 
da klared’ det op i østerlid 
til dejligste morgenrøde, 
da lyset oprandt, som jordens bold 
skal lysne udi og gløde.
Om levende blev hvert træ i skov, 
og var så hvert blad en tunge, 
de kunne dog ej Guds nådes lov 
med værdelig røst udsjunge; 
thi evig nu skinner livets lys 
for gamle og så for unge.
Thi takke vi Gud, vor Fader god, 
som lærken i morgenrøde, 
for dagen, han os oprinde lod, 
for livet, han gav af døde;
den signede dag i Jesu navn 
os alle vort liv forsøde!
Nu sagtelig skrid, vor højtidsdag, 
med stråler i krans om tinde!
Hver time til Herrens velbehag 
som bække i eng henrinde, 
til frydelig sig til sidst de sno 
op under de grønne linde!
Som guld er den årle morgenstund, 
når dagen opstår af døde, 
dog kysser os og med guld i mund 
den liflige aftenrøde, 
så tindre end må det matte blik, 
de blegnede kinder gløde.
Så rejse vi til vort fædreland, 
der ligger ej dag i dvale, 
der stander en borg så prud og grand 
med gammen i gyldne sale, 
så frydelig der til evig tid 
med venner i lys vi tale.

1826 



409. Barnelivets favre dage 
kun forgæves folk på jord 
kalde sukkende tilbage, 
som en drøm de heden fór; 
hjerte hvert dog føle må: 
vorde ej vi atter små, 
aldrig mer på englestige 
vinde vi til Himmerige.
Men hvad alle verdens vise 
kun omsonst vil prøve på, 
han, som alle kristne prise, 
har bevist, hans ord formå: 
hver som tror af hjertens grund, 
hvad han os har lagt i mund, 
de i dåben fødes atter 
til Guds børn, hans søn og datter.
Vore egne barnedage 
i det bedste faderhjem 
intet er mod dem, vi smage 
med Guds Søn i Betlehem, 
når, genfødte i hans navn, 
han os tager ømt i favn 
og, med mer end englerøster, 
kalder broder os og søster.
Disse Herrens barnedage, 
de er evighedens vår, 
vifte bort al sorg og klage 
også fra de hvide hår, 
tale med hinanden lydt 
om det mål for livet nyt, 
himmelvidt fra skyggedale: 
guddoms-liv i gyldne sale.

1844

339. (v. 4) Troens ord med sandheds Ånd 
os ledsager hånd i hånd;
Åndens glød og Herrens røst 
skænker os en evig trøst.

1851 



206. Påskeblomst! hvad vil du her? 
Bondeblomst fra landsbyhave 
uden duft og pragt og skær!
hvem er du velkommen gave? 
Hvem mon, tænker du, har lyst 
dig at trykke ømt til bryst?
Mener du, en fugl tør vove 
sang om dig i Danmarks skove?
Ej i liflig sommerluft 
spired du på blomsterstade, 
ej så fik du rosens duft, 
ikke liljens sølverblade;
under vinterstorm og regn 
sprang du frem i golde egn;
ved dit syn kun den sig fryder, 
som har kær, hvad du betyder.
Påskeblomst I men er det sandt: 
har vi noget at betyde?
Er vor prædiken ej tant? 
Kan de døde graven bryde?
Stod han op, som ordet går? 
Mon hans ord igen opstår?
Springer klart af gule lagen 
livet frem med påskedagen?
Kan de døde ej opstå, 
intet har vi at betyde, 
visne må vi brat i vrå, 
ingen have skal vi pryde; 
glemmes skal vi under muld, 
vil ej vokset underfuld 
smelte, støbes i det dunkle 
og som lys på graven funkle.
Påskeblomst! en dråbe stærk 
drak jeg af dit gule bæger, 
og som ved et underværk 
den mig hæver, vederkvæger: 
Hanegal og morgensang, 
synes mig, af den udsprang; 
vågnende jeg ser de døde 
i en påske-morgenrøde.
Ja, jeg ved, du siger sandt: 
Frelseren stod op af døde!
Det er hver langfredags pant 
på en påske-morgenrøde: 
Hvad er gravsegl, sværd og skjold 
mod den Herre kæk og bold?
Avner kun, når han vil ånde, 
han, som svor os bod for vånde.

1817 



35. Lille Guds barn, hvad skader dig? 
Tænk på din Fader i Himmerig!
Han er så rig, han er så god, 
ingen kan stå hans magt imod.
O, Gud ske lov!
Føden og klæden, hus og hjem, 
skulle Guds børn gå vild om dem? 
Mennesket lever af Guds ord, 
hjemme har børn, hvor fader bor. 
O, Gud ske lov!
Fuglen i skov, på mark og fjeld 
synger i gry og så i kvæld, 
sover så sødt på kampesten 
som under tag på kvist og gren.
O, Gud ske lov!
Ikke den pløjer eller sår, 
lægger ej op fra år til år, 
dog hvor bønder af hunger dø, 
finder den lille fugl et frø.
O, Gud ske lov!
Yndig er blomsten klædt og boldt, 
dejligst at se på fjeldet goldt, 
ikke den spinder, ej den syr, 
dronning er dog dens dragt for dyr. 
O, Gud ske lov!
Blomst kommer op, og blomst går ud, 
hvad er vel den for Himlens Gud 
noget at regne mod de små, 
som for hans åsyn evig stå!
O, Gud ske lov!
Lille Guds barn i verden her, 
hold dig da til din Fader nær!
Spørg om hans magt og kærlighed, 
stol kun på ham og hvil i fred!
O, Gud ske lov!
Føden og klæden nok du får 
af ham i morgen som i går, 
og når hans sol for dig går ned, 
arver du al hans herlighed.
O, Gud ske lov!

1855-56



277. Vidunderligst af alt på jord 
er Jesu Kristi rige,
dets herlighed er og så stor, 
at det har ingen lige.
Usynligt vel som sjæl og sind, 
det nemt dog er at kende, 
alt som en stad på bjergetind, 
der ses til verdens ende.
Dets gåde er et guddoms-ord, 
som skaber, hvad det nævner, 
som fylder dale trindt på jord 
og klipperne udjævner.
Med det indvies Jesu dåb, 
velsignes Jesu bæger, 
så hist udspringer livets håb, 
og her det vederkvæger.
Med ordet skabes gode kår 
for barnekæmper lave, 
så de kan le ad banesår 
og springe over grave.
Med det der skabes vin af vand 
og paradis af ørke,
med det der skabes lys om land, 
mens verden går i mørke.
Lad hvisle kun i ormegård, 
at riget er lagt øde,
Gud kroner ligefuldt dets år 
med frugtbarhed og grøde.
Dets glans opstår som aks i vang, 
som maj i bøgeskove,
ja, prægtig under fuglesang 
som gyldensol af vove.
Det er den store konges glans, 
som kun på korset døde, 
for at med livets rosenkrans 
jordklimpen ham kan møde.
Ja, når han kommer i det blå, 
er kristnes kamp til ende, 
hvad troende i spejlet så, 
skal salige erkende.
Da riget er med solekår 
til syne og til stede, 
i evighedens gyldenår, 
med ret og fred og glæde!

1829



279. (v. 6 og 7) O kærlighed selv! 
du rolige kilde for kræfternes elv! 
du fylder med Frelserens gavmilde ord 
velsignelsens kalk på det kristne Guds-bord; 
o, vær du vor livdrik på jorden og bliv 
vort evige liv!
O kærligheds Ånd!
det evige liv i fuldkommenheds bånd!
o, smelt du vort hjerte ved højaltrets ild, 
og klar du jordklimpen i solglansen mild, 
så glade vi føler, os skabes i bryst 
de levendes lyst!

1832

333. Alt står i Guds faderhånd, 
hvad han vil, det gør hans Ånd: 
af Guds nåde, til Guds ære 
evig glade vi skal være 
i vor Herres Jesu navn.
Sikre på, vor arv og løn 
er med Guds enbårne Søn, 
af Guds nåde, til Guds ære 
evig glade vi skal være 
i vor Herres Jesu navn.
Fælles om hans liv og fred, 
lys og kraft og herlighed, 
af Guds nåde, til Guds ære 
evig glade vi skal være 
i vor Herres Jesu navn.

1856
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161. Et jævnt og muntert, virksomt liv på jord 
som det, jeg ville ej med kongers bytte, 
opklaret gang i ædle fædres spor, 
med lige værdighed i borg og hytte, 
med øjet, som det skabtes, himmelvendt, 
lysvågent for alt skønt og stort herneden, 
men med de dybe længsler vel bekendt, 
kun fyldestgjort af glans fra evigheden;
et sådant liv jeg ønsked al min æt 
og pønsed på med flid at forberede, 
og når min sjæl blev af sin grublen træt, 
den hviled sig ved »fadervor« at bede. 
Da følte jeg den trøst af sandheds ånd, 
at lykken svæver over urtegården, 
når støvet lægges i sin skabers hånd, 
og alting ventes i naturens orden:
Kun spiren frisk og grøn i tidlig vår, 
og blomsterfloret i den varme sommer, 
da modenhed i møde planten går 
og fryder med sin frugt, når høsten kommer! 
Om kort, om langt blev løbebanen spændt, 
den er til folkegavn, den er til grøde;
som godt begyndt er dagen godt fuldendt, 
og lige liflig er dens aftenrøde.

1872 



60. »Blomstre som en rosengård 
skal de øde vange, 
blomstre i et gyldenår 
under fuglesange, 
mødes skal i stråledans 
Libanons og Karmels glans, 
Sarons yndigheder.
Ryste mer ej noget knæ, 
ingens hænder synke, 
skyde hvert udgået træ, 
glatte sig hver rynke, 
rejse sig det faldne mod, 
rinde let uroligt blod, 
frygt og sorg forsvinde!
Herren kommer, Gud med os, 
troen på ham bier, 
byde skal han fjenden trods 
som sit folks befrier;
alt betales på ét bræt: 
fjenden sker sin fulde ret, 
folket dobbelt nåde.
Skæres for den sorte stær 
skal da øjne mange, 
døve øren, fjern og nær, 
høre frydesange, 
som en hind da springer halt, 
stammer, som for målløs gjaldt, 
løfter klart sin stemme.«
Så i Herrens helligdom 
grant Esajas spå’de;
tiden randt, og dagen kom 
med Guds lys og nåde, 
med den Guds og Davids søn, 
som gør end, i lys og løn, 
paradis af ørke.
Ære med vor høje drot, 
med hans Ånd tillige!
Sammen de gør alting godt
i vort Himmerige; 
døve, selv på gravsens bred, 
øren får at høre med, 
stummes læber sjunge.
Højt bebude gyldenår 
glade nytårssange: 
»Blomstre som en rosengård 
skal de øde vange, 
mødes skal i stråledans 
Libanons og Karmels glans, 
Sarons yndigheder!«

1837 



159. Nu skal det åbenbares, 
at gammel kærlighed 
i hver en skærsild klares 
og er for rust i fred;
for levende og døde 
kan daners hjerter bløde, 
men isne kan de ej!
End lever kærligheden, 
som aldrig skal forgå, 
men klare sig herneden 
til livet at forstå, 
til klart ham at begribe, 
der evig er i live, 
som kærligheden selv.
Så er da ikke brustet 
»fuldkommenhedens bånd«, 
vor kæde er ej rustet, 
den bryder ingen hånd, 
men af hvert led udspringer 
en blomst med fuglevinger 
til gyldenårets krans.
Ja, kæden af kærminder 
man sagtens prise tør: 
jo stærkere den binder, 
des friere den gør, 
jo længer den mon vare, 
des mindre står den fare, 
des gyldnere den bli’r.
Man længe nok må sige, 
at kærlighed er blind, 
det bli’r dog lysets rige, 
hvor ret den strømmer ind, 
og han har aldrig levet, 
som klog på det er blevet, 
han først ej havde kær.
Fra arildstid her inde 
vi elsked »liv og fred«, 
og hos vor dannekvinde 
vi elsked kærlighed, 
så, er den livets gåde, 
den sikkert bedst vil råde 
fuldvoksne dannemænd.

1840 



157. Udrundne er de gamle dage 
som floder i det store hav, 
og hvor sig hviler nu den svage, 
der fandt den stærke og sin grav, 
men lovet være himlens Gud, 
de ædles æt dør aldrig ud!
Mens graven kastes, vuggen gynger, 
og liv udsletter dødens spor, 
så immer sig igen forynger 
hver ædel slægt i syd og nord, 
og mindet, som Guds miskundhed, 
forplanter sig i tusind led.
Så lad derpå os syn da fæste, 
hvad ædle kaldte livets lyst!
Ja, lad os kappes med de bedste 
og vove kækt med død en dyst!
At byde den og graven trods 
kan med Guds hjælp og lykkes os.

1833

147. Moders navn er en himmelsk lyd, 
så vide som bølgen blåner, 
moders røst er den spædes fryd 
og glæder, når issen gråner.
7: Sødt i lyst og sødt i nød,

sødt i liv og sødt i død, 
sødt i eftermælet. :/:

Modersmål er det kraftens ord, 
som lever i folkemunde, 
som det elskes i syd og nord, 
så sjunges der sødt i lunde.
Modersmål er det rosenbånd, 
som store og små omslynger, 
i det lever kun fædres ånd, 
og deri kun hjertet gynger.
Modersmål er vort hjertesprog, 
kun løs er al fremmed tale, 
det alene i mund og bog 
kan vække et folk af dvale.
Modersmålet ved Øresund 
og trindt i de grønne lunde 
dejligt klinger i allen stund, 
men dejligst i pigemunde.

1837 



52. Alt, hvad som fuglevinger fik, 
alt, hvad som efter fugleskik 
med sanglyd drager ånde, 
lovsynge Gud, for han er god, 
han i sin nåde råder bod 
på støvets ve og vånde!
Min sjæl, du har af alt på jord 
i tanken og din tunges ord 
de allerbedste vinger, 
og friest er dit åndefang, 
når dybt du drager det i sang, 
så højt i sky det klinger.
Hvad er vel og på jorderig, 
der sammenlignes kan med dig 
i trangen til Guds nåde?
Og det var dig, den ledte om, 
da med vor Herre hid den kom 
på underligste måde.
Så vågn da op, min sjæl! bryd ud 
med lovsangs-røst, og pris din Gud, 
din skaber og genløser, 
som så til dig i nåde ned, 
og over os sin kærlighed 
med Trøsteren udøser!
Og sig det til hver fugl på jord, 
og sig til alle englekor, 
hvis sang livsaligst klinger, 
at du med dem i væddestrid 
vil prise Gud til evig tid 
for ånde, røst og vinger!

1851



137. Kirkeklokke! mellem ædle malme 
mageløs er for mit hjerte du, 
vågnet er ved dig en højtidssalme, 
som genlyder daglig i min barm!
Kirkeklokke! ej til hovedstæder 
støbtes du, men til den lille by, 
hvor det høres trindt, når barnet græder 
og inddysses blidt ved vuggesang.
Kirkeklokke! moderskød for klangen, 
som er mig langt mer end strengeleg, 
toner dine kappedes om rangen 
for mit øre tit og i min barm.
Mens som barn på landet jeg var hjemme, 
julemorgen var mit himmerig, 
den du meldte mig med englestemme, 
kimed klart den store glæde ind.
Højere dog stemte dine toner, 
når de med »den gyldne sol frembrød« 
kimed: Støv! oprejst er din forsoner, 
stat nu op i påske-morgengry!
Lavere de sprede deres vinger, 
sænke sig med solen dybt i hav, 
når for mig nu aftenklokken ringer, 
og jeg tæller dine bedeslag.
Lifligt dog det klinger helst om høsten 
i den stille, svale aftenstund;
gennem jorderig går himmelrøsten, 
kalder sjælen til sin hvile ind.
Landet nu gråhærdet kun jeg gæster 
og har hjemme, selv jeg véd ej hvor; 
dog på lysets hjem min hu sig fæster, 
evig godt, jeg véd, er ene dér.
Derfor nu, når aftenklokken melder: 
Solen sank, og lugien slumred ind, 
da mit hoved jeg med blomsten hælder, 
nynner sagte mellem bedeslag:
Kirkeklokke! når til sidst du lyder 
for mit støv, skønt det dig hører ej, 
meld da mine kære, så det fryder: 
Han sov hen, som sol i høst går ned!

1845




