
HVEM SPØRGER NU EFTER EN SKABER? 

 
 
 
 
 
 



1. Hvem spørger nu efter en skaber?  
Hvem regner Jeg Er for et navn? *)  
Er han ikke bortvist som taber,  
mens vi bærer verden i favn? 

Stands, lad os bede: Vor Fader i himlen,  
helliget blive dit navn her blandt os!  
Komme dit rige, og nyskab vor verden!  
Det er vort håb, Far - vi håber på trods. 

Håbet er ikke sikre prognoser,  
håbet er ikke flagrende drøm.  
Håbet - som fisken, hvor fosserne bruser,  
kæmper sig frem mod en rivende strøm. 

 
2. Vi sår, hvor vi selv kun kan høste. 
Vi gir, men tar dobbelt igen. 
Når standser vi krig for at trøste 
vor fjende og blive hans ven?  

Din vilje ske, Gud, på jord som i himmel! 
Brødet til deling i dag giv du os! 
Tilgiv vor skyld, lær os tilgive andre! 
Det er vort håb, Far - vi håber på trods.  

Håbet er ikke sikre prognoser, 
håbet er ikke flagrende drøm.  
Håbet - som fisken, hvor fosserne bruser,  
kæmper sig op mod en rivende strøm. 

 
3. Vi stræber mod kundskab og kunnen,  
vi stræber mod magt i begær.  
Når ser vi, at toppen er bunden,  
og afmagt vor magt uden klæ’r? 

Far, vis os vej, sæt os fri fra det onde! 
Dit er dog riget, al ære, al magt - 
svinder årtusinder, evigt du elsker. 
Håbet gror frem af det ord, du har sagt.  

Håbet er ikke sikre prognoser,  
håbet er ikke flagrende drøm.  
Håbet - som fisken, hvor fosserne bruser,  
kæmper sig hjem mod en rivende strøm. 

 
4. Vi snakker i mund på hinanden, 
men tom er den visdom, vi har.  
Når vender vi øret fra Fanden  
og lytter til Gud, til vor Far? 

Jesus Kristus, Guds Søn, verdens Frelser, **)  
du er Guds levende ord sendt til os,  
kæmper mod strømmen og baner os vejen: 
håb gennem døden til livet på trods.  

Håbet er ikke sikre prognoser, 
håbet er ikke flagrende drøm.  
Håbet er: påskedags liljer og roser  
sprang af langfredags korsplanker og søm. 
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*) 2. Mos. 3,14.  
**) På græsk danner forbogstaverne i ”Jesus Kristus, Guds søn, frelscr” ordet ,,iktys”, som betyder fisk. 


