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Blott en dag, ett ögonblick i sänder,
vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min Faders händer,
skulle jag, som barn, väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta,
han ju ger åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta,
möda, vila och behag.

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla
blott vid dina löften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,
taga ur din trogna fadershand,
blott en dag, ett ögonblick i sänder,
tills jag nått det goda land.
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Själv han är mig alla dagar nära,
för var särskild tid med särskild nåd.
Varje dags bekymmer vill han bära,
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara,
om än oviss syns min vandrings stig.
"Som din dag, så skall din kraft ock vara",
detta löfte gav han mig.

synder,
Förlåt mig alla
blod.
mig rena i ditt
ligt sinne,
Giv mig ett he
h god.
en vilja ny oc
och hägnad
rd
vå
Tag i din
små,
oss alla, stora,
s åter
os
och låt i frid
la gå.
till nattens vi

hcaB .S .J

Psalm: 190

,ragniv adiv an

Psalm:249

* 1919-12-12
† 2012-10-12

091 :mlasP

J. S. Bach

Orgel

90

gningnirkcolK

BEGRAVNINGSAKTEN

,arän ragad al
la gim rä nah v
läjS
.dån dliksräs d
em dit dliksräs
rav röf
,aräb nah lliv r
emmykeb sga
d ejraV
.dåR hco tfarK
edåb reteh mo
s nah
,araps gaj råf g
rosmo snegad
n
o
g
roM
.gits sgnirdnav
nim snys ssivo
nä mo
,"arav kco tfar
k nid llaks ås ,g
ad nid moS"
.gim nah vag e
tföl atted

G. Fauré

allits hco tggy

rt aliv tta åd g
im pläjH
,räk erreH ,net
föl anid div tto
lb
allitext
psröf tsört ned
je hco ort nim
j
e
.rä daravröf gi
m tedro i mos
,rednäh gim ts
leh dav tta ,er
reH ,gim pläjH
,dnahsredaf a
ngort nid ru ag
at
,rednäs i kcilbn
ogö tte ,gad n
e ttolb
.dnal adog ted
ttån gaj sllit

text

