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Frelsens Hærs sangbog nr. 522  

Grundtvig/ Berggren  

1. Vær velkommen, Herrens år, 
og velkommen herhid! 
Sandheds Gud! lad dit hellige ord 
oplive, oplyse det høje Nord! 
Velkommen nytår, og velkommen her! 
 
2. Vær velkommen, Herrens år, 
og velkommen herhid! 
Nådens Gud! lad dit solskin i vår 
os skænke på marken et gyldent år! 
Velkommen nytår, og velkommen her! 
 
3. Vær velkommen, Herrens år, 
og velkommen herhid! 
Fredens Gud, den livsalige fred 
du skænke vort land til at blomstre ved! 
Velkommen nytår, og velkommen her! 
 
4. Vær velkommen, Herrens år, 
og velkommen herhid! 
Fader, Gud! os til glæde og gavn 
nytåret henskride i Jesu navn! 
Velkommen nytår, og velkommen her! 

 

 

  



Frelsens Hærs sangbog nr. 234  

Booth/ Loizides 

1. O, lysets Gud så klar og ren, 
Send din ild! 
Til dine løfter ser vi hen, 
send din ild i dag! 
Til dig nu står vort hele håb; 
du loved’ Ånden, hør vort råb: 
Giv os på ny en pinsedåb, 
send din ild i dag, send din ild i dag! 
 
2. Elias’ Gud o hør vort råb: 
Send din ild! 
Bered du os til hellig dåb, 
send din ild i dag! 
Vis os din vilje åbenbart, 
forbrænd alt ondt af hver en art, 
lad lyset skinne i os klart, 
send din ild i dag, send din ild i dag! 
 
3. Vor trang er ild, vor bøn er ild, 
Send din ild! 
Den gi’r alt hvad vi trænger til, 
send din ild i dag! 
Den skænker kraft til hver en tid, 
den giver sejer i hver strid, 
bevarer her min klædning hvid, 
send din ild i dag, send din ild i dag! 
 
4. Hjælp mig at stærk og modig stå, 
Send din ild! 
til verden med din frelse gå, 
send din ild i dag! 
På alteret jeg ofrer nu 
mit liv, mit alt, det modtag du 
og ilddåb giv du mig just nu, 
send din ild i dag, send din ild i dag, send din ild i dag! 



Frelsens Hærs sangbog nr. 131 

Lissner/ Temple  

1. Gør mig til redskab for din fred! 
Hvor hadet gror lad mig så kærlighed. 
Hvor uret råder lad mig skabe ret. 
Hvor tvivlen nager, tro på dig. 
 
2. Gør mig til redskab for din fred! 
Hvor mørket truer lad mig tænde lys. 
Hvor håbløsheden hersker bringe håb. 
Hvor sorgen knuger, trøst fra dig. 
 
3. Åh Herre, lad mig ikke tænke på 
om jeg bli’r trøstet, men om jeg kan bringe trøst, 
om jeg forstås, men om jeg kan forstå, 
om jeg elskes, men om jeg kan elske andre. 
 
4. Gør mig til redskab for din fred! 
Når vi forlader skyld, vil du forlade. 
For det er ved at give, at vi får, 
og ved at dø at vi opstår. 


