
Gud skabte denne jord 
Høstsalme for børn. 

Melodi : Langt ude i skoven stod et lille træ (med optakt) 

 
1. Gud skabte denne jord og fyldte den med liv -  
livet det er en gave fra Gud. 
Vi vil sige: Tak, Gud, for livet! 
 
2. Og Gud han gav os lov at leve på sin jord -  
jorden den er en gave fra Gud - 
jorden med livet - 
Vi vil sige: Tak, Gud, for livet! 
 
3. Og i den gode jord, blev lagt et Bile frø -  
Frøet, det er en gave fra Gud - 
frøet i jorden, jorden med livet - 
Vi vil sige: Tak, Gud, for livet! 
 
4. Og af det lille frø, der kom så langt et strå -  
strået det er en gave fra Gud - 
strået af frøet, frøet i jorden, jorden med livet - 
Vi vil sige: Tak, Gud, for livet! 
 
5. Og på det lange strå, der kom så fint et aks -  
akset det er en gave fra Gud - 
akset på strået, strået af frøet, ….. 
 
6. Og i det fine aks, der blev så mange kærner -  
Kærnerne de er gaver fra Gud - 
kærner i akset, akset på strået, ….. 
 
7. Og af de mange kærner blev en pose mel -  
melet det er en gave fra Gud - 
melet af kærner, kærner i akset, ….. 
 
8. Og af den pose mel, der blev et dejligt brød -  
brødet det er en gave fra Gud - 
brødet af melet, melet af kærner, ….. 
 
9.Og af det gode brød blir jeg så sund og stærk 
- kræfterne er en gave fra Gud -  
kræfter af brødet, brødet af melet, melet af kærner, kærner i akset,  
                 akset på strået, strået af frøet, frøet i jorden, jorden med livet -  
Vi vil sige: Tak, Gud, for livet! 
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