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Af højheden oprunden er I østen stiger solen op 
Aleneste Gud i Himmerig Jeg er træt og går til ro 
Alle mine kilder skal være hos dig Jeg ved et evigt Himmerig 
Almagts Gud, velsignet vær Jeg ved, på hvem jeg bygger 
Almindelig er Kristi kirke Jert hus skal I bygge 
Alt, hvad som fuglevinger fik Jesus! Dine dybe vunder 
Alt står i Guds faderhånd Jesus, din søde forening at smage 
Barn Jesus i en krybbe lå Julen har bragt velsignet bud 
Befal du dine veje Julen har englelyd 
Blomstre som en rosengård Kimer, I klokker 
Bøj o Helligånd, os alle Kirkeklokke! mellem ædle malme 
Dagen går med raske fjed Kirken den er et gammelt hus 
Dejlig er den himmel blå Kommer, sjæle, dyrekøbte 
Dejlig er jorden (Under dine vingers skygge) 

Den mørke nat forgangen er Krist stod op af døde (Berggreen) 
Denne er dagen (Kraften fra det høje) 

Den signede dag med fryd vi ser Kærlighed fra Gud 
Den store mester kommer Kærligheds og sandheds Ånd 
Den yndigste rose er funden Lover den Herre 
Det dufter lysegrønt af græs Lovet være du, Jesus Krist 
Det er så yndigt at følges ad  (Lille Guds barn, hvad skader dig) 

Det kimer nu til julefest Lovsynger Herren, min mund og mit indre 
Dig være ære Lysets engel går med glans 
Du gav mig, o Herre Min død er mig til gode 
Du , Herre Krist Mit hjerte altid vanker 
Du satte dig selv i de nederstes sted Morgenstund har guld i mund 
Du, som går ud fra den levende Gud Mægtigste Kriste 
Du, som har tændt millioner af stjerner Måne og sol 
En rose så jeg skyde Nu bede vi den helligånd 
Er du modfalden, kære ven Nu blomstertiden kommer (Svensk) 
Et barn er født i Betlehem Nu blomstertiden kommer (Tysk) 
Et trofast hjerte, Herre min Nu falmer skoven trindt om land 
Fred hviler over land og by Nu rinder solen op 
Fryd dig, du Kristi brud Nu ringer alle klokker mod sky 
Gak ud, min sjæl, betragt med flid Nu takker alle Gud 
Giv mig, Gud, en salmetunge Nu titte til hinanden 
Glade jul, dejlige jul Nu velan, vær frisk til mode 
Gud, du som lyset og dagen oplod Nu vågne alle Guds fugle små 
Gud, efter dig jeg længes Nærmere, Gud, til dig 
Gud skal alting mage (Crüger) O, havde jeg dog tusind tunger 
Gud skal alting mage (Lindeman) O Herre Krist! dig til os vend 
Gud ske tak og lov O kristelighed 
Gør døren høj, gør porten vid Op, al den ting, som Gud har gjort 
Hellig, hellig, hellig! Op dog, Sion, ser du ej 
Helligånd, vor sorg du slukke Påskeblomst! hvad vil du her 
Her kommer, Jesus, dine små Rind nu op i Jesu navn 
Herre, du vandrer forsoningens vej Se, nu stiger solen 
Herre Gud, dit dyre navn og ære Sig månen langsomt hæver 
Herre, jeg har handlet ilde Som forårssolen morgenrøsd 
Herre, Jesus vi er her Sov sødt, barnlille 
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Hil dig, Frelser og Forsoner Tak og ære være Gud 
Hilmlene, Herre, fortælle din ære Talsmand, som på jorderige 
Hjerte, løft din glædes vinger Til himlene rækker din miskundhed, Gud 
Hvad kan os komme til for nød Tænk, at livet koster livet 
Hvorledes skal jeg møde Uberørt af byens travlhed 
Hyggelig, rolig Velkommen igen, Guds engle små (Berggreen) 
Hør, hvor englesangen toner Vi pløjed og vi så´de 
I al sin glans nu stråler solen Vor Gud han er så fast en borg 
I blev skabt som mand og kvinde Vær velkommen, Herrens år 
Ingen er så tryg i fare Vågn op og slå på dine strenge 

 




