PSALM 5
* 1. Nu tacka Gud, allt folk,
med hjärtans fröjd och gamman
för stora ting som han
gör med oss allesamman.
Den Gud som tog oss upp
av nåd i sitt förbund,
hans godhet följer oss
ifrån vår första stund.
* 2. Den nåderike Gud,
han må oss kraft förläna
att troget och med fröjd
hans goda vilja tjäna.
Och Herren, stor av nåd,
må ge vårt hjärta frid.
Oss vare Herren när
nu och till evig tid.
* 3. Pris vare dig, o Gud,
o Fader, Son och Ande,
högtlovad, store Gud
av oss i allo lande,
du som av evighet,
treenig Gud förvisst,
har varit, är och blir
högtlovad först och sist.
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PSALM 1
(Te Deum från 400-talet)

*1. Gud vår Gud, vi lovar dig,
vi bekänner dig, o Herre,
dig som är till evig tid,
tillber ändlighetens släkten.
Hela jorden, hav och land,
ärar, Fader vår, ditt namn.
*2. Kerubim och serafim,
änglar, makter sjunger evigt,
ropar utan rast till dig:
Helig är du, helig, helig,
himlar, jord och allt som är
lovar, Gud, ditt majestät.
*3. Skyn av vittnen lovar dig:
trons profeter och apostlar,
himlaskaran klädd i vitt
ur bedrövelsen förlossad.
Dig bekänner fröjdefullt
kyrkan hela jorden runt.

PSALM 380
1. Fader du, som livet tänder,
tag i dina goda händer
detta späda mänskoliv.
Kristen tro, som allting vinner
och det ljusa målet hinner,
åt ditt barn till gåva giv.
2. Detta barnet skall som andra
genom sorg och glädje vandra;
ingen vet sin morgondag.
Barndoms lek och ungdoms drömmar,
mandoms liv, som mäktigt strömmar,
i din hägnad nådigt tag.
3. Ut det måste i den vida
värld där starka makter strida.
Strid dess strid och var dess ro.
Låt det kämpa till din ära,
segerrikt sin fana bära:
kristet namn och kristen tro.
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O Gud, vi love dig

