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S& tag nu mina hi inder Och led du Ja, l&t mitt  arma hj i i r ta En g&ng f& ro,

mig, Att saligt hem jag liinder, O, At 0ig i frojd och smiirta Sig helt for-

Gud, t i l l  dig. Ditt  barn i  nid ledsaga, tro; Och lat dit t  barn sig luta Int i l l

Min vi ig i i r  svAr; Jag vi l l  ett  steg ej dit t  brost Och sina ogon sluta Och

taga, Ddr du ej g&r. f inna trost '

Ir&r jag ej , t .u* fornimma Ditt  starka

stod, Jag ser dock m&let glimma Ur

natt och ntid. Si tag d& mina hiinder'

Och led du mig, Att sal igt hem jag

l i inder, o Gud, t i l l  dig.
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O htirliga lott: Att leva dtir dciden sin

civerman fitt, Diir livet, som bleknat,

sen hjiirtvdrmen flytt Och vingkraften

veknat, skall blomstra p& nytt, Dtir

kiirleken viirer som solviirmen blid

I vdrfrudagstid.

O ljuvliga land, Diir gr&ten ej rinner

som timglasets sand, Diir rosen ej

visanat; diir figeln ej drir, Dtir lyckan

iir klar som kristall, men ej sk<ir, Diir

intet skall fattas, blott sorgen som tdr

Och pl&gar oss bdr.
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Liturg

Frirliin o{s, Gud, din helga frid, I

kiirlek oss ledsaga; Ty hat och avun.l,

split och gtrid Ej kunna vi fdrtaga: Du

det fdrm&f allena.
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O vrildiga tro, SoE sfir rive;i.djqpeTr

din svindlande bro Och leder vir fiird

utmed avgrundens rand Frin dtids-

skuggans viirld till de levandes land,

.Dr6j kvar hos.oss ringa; htir trivs du

ju.bti'st, DU hOgborne giist.

Du levande hopp, Som stiger fdrnyat

ur dopkiillan opp, O giv mig de ving-

ar, som Anden dig gav, tAt!,Iiilt{Qg.
mig svingar lingt, l&ngt bortom hav,

Dit bort dtir Guds sol lyser evig och

stark Pd paradismark.
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Kiiren

Gud give virom konung och all 6ver-

tr'et fria och gott rege'ment, Att vi

under honom Mi en stillq, rolig lev-

nad alltid f<ira I all gudaktighet och

ti:'lighet. Amen.
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Lycka ske konungen! Herren htins

vdgar berede, Styre hans rid och hans

hjiirta ftir sorgerna frede. Herren virt

land Htigne med faderlig hand Och i

sin fruktan oss lede.

Bdren ftir Herren det offer, som ho-

nom behagar: Saktmod i lyckan och

t&lamod, niir han oss agar, Sanning

och dygd, Kiirlek f<ir fiidernebygd,

l,ydnad fcir konung och lagar.

Ara ske Herren! Ja, Herren allena ske

dra, Mdktig att g<ira ldngt mer dn vi

mdkta begiira. Hiirligt och stort Ar

vad den Evige gjort, Honom vfrrt of-

fer vi biira.
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