
Alternative melodier til salmer og sange i samlingen 
HVOR JORD OG HIMMEL MØDES 

 
Der er så mørkt i graven : Mel.: Tænk, hvis jeg sad på månen (LV). 
 
Der var engang en mand: Mel.: Zakæus var en lille mand (B). Kun versene synges, mellemrap kan 
udelades. Oprindelig ,,Posemandens bil” (Med optakt: Der/var engang en mand, som havde... 4/ 1 2 
3 4/ 1 2). 
 
Det regner fra Guds evighed: Mel.: Vidunderligst af alt på jord (DdK) eller Det lysner over agres 
felt (HS). 
 
Du rakte din hånd: Mel.: Livsalige dag, som i håbet vi venter (DdK). 
 
Du, som lagde mælkevejen: Mel.: Har du set på markens lilje (B) eller (SK). 
 
Fader, som på skabersprog: Mel.: Herre Jesus, vi er her (DdK). 
 
Fire verdenshjørners vinde: Mel.:  Kæmp alvorlig, nu Guds nåde (DdK) samt en del andre (jamb. 
8-7-8-7). 
 
Før lyset brød mørkets monopol: Mel.: Den signede dag (DdK). 
 
Gud dækker op til livets fest med glæde: Mel.: Guds menighed er jordens største under (TDdS). 
 
Gud, som var og er og bliver: Mel.: Pris, min sjæl, al himlens konge (B). 
 
Guds hænder skabte jorden: Mel.: Den glæde aldrig ender (B). 
 
Guds hus er bygget af levende stene: Mel.: Himlene, Herre, fortæller din ære (DdK). 
 
Gudsordet blev kød: Mel.: Livsalige dag, som i håbet vi venter (DdK). 
 
Halleluja! Pris Herrens trofasthed: Mel.: For alle helgen (B) eller (DdK). 
 
Hvor jord og himmel mødes: Mel.: 51. Nu blomstertiden kommer (B) eller (DdK). 
 
Livets facetter: Mel.: Himlene, Herre, fortæller din ære (DdK) eller: Du, som har tændt millioner 
af stjerner (TDdS). 
 
Med fred går vi livet i møde: Mel.: Jeg tror på de helliges samfund (B). 
 
Mit hjerte tåler ikke lys: Mel.: Jeg ved et evigt Himmerig (DdK). 
 
Over vor jord: Mel.:  Endnu en dag du rækker fra det dybe (B) eller (LK). 
 
Se, nu er skoven blevet som… : Mel.:  Det lysner over agres felt (HS). 
 
Sig os, hvor vi ser Guds rige: Mel.: Ingen er så tryg i fare (DdK). 
 
Syng Jesu pris, du vide jord: Mel.:  Vidunderligst af alt på jord (DdK). 
 
Tak, Fader, at vi må indfor dit ansigt stå: Mel.:  Fryd dig, du Kristi brud (DdK). 


