
En rose så jeg skyde 

 
1.  En rose så jeg skyde 

op af den frosne jord, 
alt som os fordum spå'de 

profetens trøsteord. 

Den rose spired frem 
midt i den kolde vinter 

om nat ved Betlehem. 
 

2.  For rosen nu jeg kvæder 
om kap med Himlens hær. 

En jomfru var hans moder, 
Maria ren og skær. 

I ham brød lyset frem 
midt i den mørke vinter 

om nat ved Betlehem. 
 

3.  Den rose fin og lille 
har dejlig duft og skær; 

den lyse for os ville 

og sprede mørket her; 
i sandhed mand og Gud; 

af syndens nød og pine 
han nådig hjalp os ud. 

 
 

Dejlig er jorden (3. vers synges som fællessang) 
 

Englene sang den 
først for markens hyrder; 

skønt fra sjæl til sjæl det lød: 
Fred over jorden! 

Menneske, fryd dig, 
os er en evig frelser fød! 

 

Julekoncert i Reformert Kirke 
onsdag d. 8. december 2010 kl. 19 

 

Program 

Orgelpræludium 
(Hans Matthieson-Hansen, 1807-1890) 

Orgelkoral 
(Finn Viderø, 1906-87) 

Julen har bragt velsignet bud 
 (B.S. Ingemann, 1839/ C.E.F. Weyse, 1841) 

Kimer I, klokker 
 N.F.S. Grundtvig, 1856/ H. Rung, 1857/ Arr. Thomas Hove 2010 

Lille Messias 
 Johannes Møllehave, 1989/ Anne Linnet, 1989/ Arr. Thomas Hove 2010 

 Fællessalme:  I denne søde Juletid 

 Juletræet med sin pynt 
 Mogens Lorentzen, 1939/ Egil Harder 1940/ Arr. Erik Sommer 

Decembersang 
 Fenrik 1986/ Bodil Heister, 1986/ Arr. Bjarne Martin 

Jingle Bells 
 J.S. Pierpont/ Arr. Poul Schönnemann 

  Fællessalme:  Glade Jul 

 En stjerne skinner i nat 
 Eyvind Skele/ Tore W. Aas 

Det første lys er ordet talt af Gud 
 Johannes Johansen, 1974/ Peter Møller 1978 

  Fællessalme:  En rose så jeg skyde 

 Pleni sunt coeli 
 G.P. da Palestrina (1525-1594) 

Dejlig er jorden 

 B.S. Ingemann, 1850/ Schlesisk, 18. årh./ Arr. Anders Öhrwall 

  koret synger 1. og 2. vers, 
  alle synger 3. vers 

  



I denne søde juletid 

 

1.  I denne søde juletid 

tør man sig ret fornøje 

og bruge al sin kunst og flid 

Guds nåde at ophøje; 

ved ham, som er i krybben lagt, 

vi vil af ganske sjælemagt 

i ånden os forlyste; 

din lov skal høres, Frelsermand, 

så vidt og bredt i verdens land, 

at jorden den skal ryste! 

 

2.  En liden søn af Davids rod, 

som er og Gud tillige, 

for verdens synders skyld forlod 

sit søde Himmerige; 

det var ham svart at tænke på, 

at verden skulle under gå, 

det skar ham i hans hjerte; 

i sådan hjertens kærlighed 

han kom til os på jorden ned 

at lindre vores smerte. 

 

3.  Vor tak vi vil frembære da, 

endskønt den er kun ringe, 

hosianna og halleluja 

skal alle vegne klinge; 

Guds ark er kommen i vor lejr! 

Thi synger vi om fryd og sejr, 

mens hjertet sig kan røre, 

vi synger om den søde fred, 

at Helvede skal skælve ved 

vor julesang at høre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Gud er nu ikke længer vred, 

det kan vi deraf vide, 

at han har sendt sin Søn herned 

for verdens synd at lide. 

Det vorde vidt og bredt bekendt, 

at Gud sin Søn for os har sendt 

til jammer, ve og våde! 

Hvo ville da ej være fro 

og lade al sin sorg bero 

på Jesu søde nåde? 

 

5.  Som natten aldrig er så sort, 

den jo for solen svinder, 

så farer al min kummer bort, 

når jeg mig ret besinder, 

at Gud så hjertens inderlig 

af evighed har elsket mig 

og er min broder vorden; 

jeg aldrig glemmer disse ord, 

som klingede i englekor: 

Nu er der fred på jorden! 

 

6.  Og blandes end min frydesang 

med gråd og dybe sukke, 

så skal dog korsets hårde tvang 

mig aldrig munden lukke; 

når hjertet sidder mest beklemt, 

da bliver frydens harpe stemt, 

at den kan bedre klinge; 

og knuste hjerter føler bedst, 

hvad denne store frydefest 

for glæde har at bringe. 

 

7.  Halleluja, vor strid er endt, 

hvo ville mere klage? 

Hvo ville mere gå bespændt 

i disse frydedage? 

Syng højt i sky, Guds kirkeflok: 

Halleluja! nu har jeg nok, 

den fryd har ingen lige! 

Halleluja, halleluja, 

Guds Søn er min, jeg vil herfra 

med ham til Himmerige! 

 

Glade jul, dejlige jul 

 
1.  Glade jul, dejlige jul, 

engle dale ned i skjul! 

Hid de flyve med Paradis-grønt, 
hvor de se, hvad for Gud er kønt, 

lønlig iblandt os de gå. 
 
2.  Julefryd, evige fryd, 

hellig sang med himmelsk lyd! 
Det er englene, hyrderne så, 

dengang Herren i krybben lå, 
evig er englenes sang. 

 
3.  Fred på jord, fryd på jord, 

Jesusbarnet blandt os bor! 

Engle sjunge om barnet så smukt, 
han har Himmerigs dør oplukt, 

salig er englenes sang. 
 
4.  Salig fred, himmelsk fred 

toner julenat herned! 
Engle bringe til store og små 

bud om ham, som i krybben lå, 
fryd dig, hver sjæl, han har frelst! 

 


