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dig, Fne|sen og Fonsonen!
Verden dig med torne l<roner,
du det ser, jeg har i sinde
rosenkrans om kors at vinde,
giv dertil rnig mod og held!
${iff

2 Hvad har dig hos Gud bedrøvet,
og hvad elsked du hos støvet,
at du ville alt opgive
for at holde os i live,
os dig at meddele hel?

3 Kærligheden, hjertegl6den
stærkere var her end d6den;
heller giver du end tager,
ene derfor dig behager
korsets død i vores sted.
4 Akl nu føler jeg til fulde

hjertets hårdhed, hjertets kulde.
Hvad udsprang af disse fjelde,
navnet værd, til at gengælde,
Frelsermand, din kærlighed?

9 Ja, jeg

tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når Øjet brister!
Sig:

vigår til Paradis!

Arnulf af Louvain før 1250. N.F.S. Grundtvig
1837.

HILSEN

BøN
LÆSNING: Salme 23

5 Dog jeg tror, af dine vunder
væld udsprang til stort vidunder,
mægtigt til hver sten at vælte,

Salme af David.

til isbjerge selv at smelte,
til at tvætte hjertet rent.

TROSBEKENDELSE
Vitror på Gud Fader, den Almægtige,
himlens og jordens skaber.

6 Derfor beder jeg med tårer:
Led den ind i mine årer,
floden, som kan klippervælte,
floden, som kan isbjerg smelte,
som kan blodskyld tvætte afl

7 Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet,
så for dig kun hjertet banker,
så kun du i mine tanker
er den dybe sammenhængl
8 SkØnt jeg må som blomsten visne,
skønt min hånd og barm må isne,
du, jeg tror, kan det så mage,
at jeg døden ej skal smage,

du betalte syndens sold.*
*løn, Rom 6,2i

Vitror

på Jesus Kristus,

hans enbårne SØn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden,

født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til d6dsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders,
den Almægtiges, h6jre hånd,
hvorfra han skal komme
at dØmme levende og døde.
Vi tror på Helligånden,
den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund,
syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.
Amen
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1 Guds fred er mer end englevagt,
den regner aldrig fjendens magt,
er lige dyb og lige blid
ved højlys dag og midnatstid.
2 Det er den fred med liv og ånd,
som hjertet finder i Guds hånd,
så føler det end dødens pil,
det værger sig kun med et smil.

3 Det er den fred, vor frelsermand
med angestsved har bragt i stand
og, da han op til Himmels f6r,
sig efterlod i fredens ord.
4 Det fredens ord ved dåbens bad
den bange sjael 96r barneglad,
det fredens ord hver Herrens dag
BØr rolig midt ivåbenbrag.
5 Du ved det godt, Guds menighedl
det ene tjener til din fred,
at i dit hjerte og din mund
er troens ord i allen stund.*
*
Rom 70,8-10
6 Thi da Guds SØn med freden kom,
det var kun tro, han spurgte om;
for den, og ej for verden al,
Guds nåde og Guds fred er fall*
*til
fals, opnåelig

7 Guds fred I er overalt på jord
vor Herres svar på troens ord,

EVANGELIUM
PRÆDIKEN
LOVPRISNING
BØnt
Guds

fred med vore

døde

i Danmarks rosengård!
Gudsfred med dem, som bløde
af dybe hjertesår!
MEDDELELSER

MOTET:

Koret synger:"Det var en
sommermorgen" (v. 6 og v.9) af N.F.S.
Grundtvig 1850
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1 Nogen må våge iverdens nat,
nogen må tro i m6rket,
nogen må være de svages bror,

Gud, lad din vilje ske på jordl
Hjælp os at fØlge dit bud!
2 Nogen må bære en andens nød,
nogen må vise mildhed,
nogen må kæmpe for andres ret,
Gud, lad dit riges tegn bli'set!
Hjælp os at følge dit bud!
3 Herre, du våger i verdens nat,
Herre, du bor i mørket,
Herre, du viser os Kristi dag!
Selv under livets hårde slag
er vi hos dig, du vor Gud I

så har vi tro, da skal med fred

vi indgå til Guds herlighed.
N. F.S. G ru

ndtvig 1855-56.

Svein Ellingsen 1975.
Estrid Hessellund 1987

Fadervor
Fader vor, du som er i himlene!

Helliget vorde dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen
således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og

æren ievighedlAmen.

VeIsEgmeIsen

Efter gudstjenesten vil der
være procession til Gråbrødre
Kirkegård, hvor der vil blive lagt
kranse og opsat foner ved tre
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fMægtigste Krr"ste, rmenighedens Hentre,
den du har tegnet med dit kors til aere,
kom dog at hjaelpe os af fjendens snare,
dit folk bevare!

g

ravste de r for Roski I d e borg e re,

der sammen med tusindvis af
andre mistede livet i kampene ved
DybbØ|. Efte r kra nse nedlæq gelse n
vil vi synge den sidste salme:

2 Før du selv striden for de børn så svage,
tving du vor fjende, driv hans magt tilbage,
hvad sig mod dig og dine vil ophØje,
selv du nedbøje !

Afltid fnejdig, nån du går
veje, Gud t@n kerrde,
se[v onn du til målet når

først ved verdens ende!

3 Fred udi kirken vi af dig begære,
fred udi landet du os og beskaere,
fred udi hjertet du for alting give!
Hos os du blive!

Afldrig næd f@r smøn$<ets rnagt,
stjermenoxe vil lyse!

Matthåus Apelles von Lowenstern 1644.Dansk

s[<a[

Mled et Fadervor i pagt
1-740.

Fostfludnum
Fotos: Rekonstruktioner af kampene på Dybbøl i forbindelse
med filmoptagelser. Billederne er venligst udlånt af
Flistoriecenter Dybbøl Banke, Sønderborg.

du aldnfig gyse!

Kæmp for alt, hvad du

0aan $<ænt,

om så det gæflden!
Da en fifivet ej så svaent,

d@,

d@dem i[<ke hel[en.

Chr. Richardt 1867.

