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Familiegudstjeneste i Hunderup Kirke 
 

Klokkeringning 

 

Intro  

 

Bedeslag på triangel  

 

Præludium  

 

Salme 749: I østen stiger solen  

1) I østen stiger solen op: 

Den spreder guld på sky, 

går over hav og bjergetop, 

går over land og by. 

2) Den kommer fra den favre kyst, 

hvor Paradiset lå; 

den bringer lys og liv og lyst 

til store og til små. 

3) Den hilser os endnu så smukt 

fra Edens morgenrød, 

hvor træet stod med evig frugt, 

hvor livets væld udflød. 

4) Den hilser os fra lysets hjem, 

hvor størst Guds lys oprandt 

med stjernen over Betlehem, 

som østens vise fandt. 

5) Og med Guds sol udgår fra øst 

en himmelsk glans på jord, 

et glimt fra Paradisets kyst, 

hvor livets abild gror. 

6) Og alle stjerner neje sig, 

hvor østens sol går frem: 

den synes dem hin stjerne lig, 

der stod ved Betlehem. 

7) Du soles sol fra Betlehem! 

Hav tak og lov og pris 

for hvert et glimt fra lysets hjem 

og fra dit Paradis! 



 

Fortælling/læsning 

 

Trosbekendelse (synges)  

 

Salme 13: Måne og sol 

1. Måne og sol, 

vand, luft og vind 

og blomster og børn 

skabte vor Gud. 

Himmel og jord, 

alting er hans, 

Herren vor Gud vil vi takke. 

Herre, vi takker dig. 

Herre, vi priser dig. 

Herre, vi synger dit hellige navn. 

 

2. Jesus, Guds søn, 

levede her 

og døde for os, lever i dag, 

ja, han er her, 

ja, han er her, 

Herren vor Gud vil vi takke. 

Herre, vi takker dig. 

Herre, vi priser dig. 

Herre, vi synger dit hellige navn. 

 

3. Ånden, vor trøst, 

levende, varm 

og hellig og stærk, 

taler om Gud, 

bærer os frem 

dag efter dag. 

Herren vor Gud vil vi takke. 

Herre, vi takker dig. 

Herre, vi priser dig. 

Herre, vi synger dit hellige navn. 

 

Prædiken 

 

 



Sang: Apostlene, de var så glad’ 

Melodi: Mariehønen evigglad  

 

1) Apostlene de var så glad’  

for Jesu Kristi aftensmad  

der var salat og lammesteg 

men én discipel hævned’ sig.  

 

2) Det var Judas Iskariot  

han var en værre idiot  

forrådte Jesus med et kys  

og slukkede sit eget lys.  

 

3) Så blev det regn og tordenvejr  

og alle flygted’ hver især 

og Peter, som fornægted’ ham 

han blev af hanen gjort mundlam. 

 

4) Langfredag, den var rigtig grum  

og lørdagen var frygt’lig dum 

men søndag morgen, den blev god 

for Jesus Kristus han opstod.  

 

Skrevet af Ole Witte Madsen, 2021 

 

Fadervor + velsignelse m. korsvar  

 

Salme 70: Du kom til vor runde jord 

1) Du kom til vor runde jord, 

barn, på bare fødder, 

midt i engles julekor, 

med Himlens frakkeskøder. 

Du var dreng i Nazareth, 

stod i tømrerlære, 

skar dit navn i stort og småt, 

Jesus, du min Herre! 

 

2) Du sprang kådt i dåben ud, 

ingen ku' dig kue, 

Helligånden fløj fra Gud, 

Johannes så en due. 



Var der ondskab, folk som led, 

djævelsk atmosfære, 

du gav al din kærlighed, 

Jesus, du min Herre. 

 

3) Dagligt håb du tømred os, 

vildt fra korsets planker, 

døde for at være hos 

din Far, med vore tanker. 

Røveren fra Golgata 

loved du at bære 

med til Paradis den dag, 

Jesus, du min Herre! 

 

4) Påskemorgen stod du op, 

du kan ikke bindes, 

gravens sten er ikke nok, 

og døden overvindes. 

Hver gang at jeg syns jeg ku' 

helt la' vær' at være, 

står du her med livets nu, 

Jesus, du min Herre! 

 

Exit  

 

Postludium  

 


