Hjælp til at finde salmer til begravelse eller bisættelse.
Der synges 3 eller 4 salmer efter ønske. Der kan synges en salme efter jordpåkastelsen, hvad enten det er
inde i kirken ved bisættelse, eller ude på kirkegården ved jordbegravelse.
Er der særlige ønsker, der ligger ud over salmebogen, skal dette aftales med præsten og organisten.
I kan finde alle salmer på: dendanskesalmebogonline.dk. Her kan I se hele teksten og lytte til salmens
melodi.
Her er en liste, der kan være til hjælp ved valg af salmer:
(Numrene i parentes er i den gamle salmebog.)
2 (2) Lover den Herre
15 (12) Op al den ting, som Gud har gjort
26 (21) Nærmere Gud til dig
31 (26) Til himlene rækker din miskundhed
33 (28) Han som har hjulpet
36 (31) Befal du dine veje
49 (44) Ingen er så tryg i fare
50 (45) Under dine vingers skygge
52 (46) Du, Herre Krist
78 (60) Blomstre som en rosengård
84 (71) Gør døren høj, gør porten vid
541 (520) Vær du mig nær
542 (637) Døden er den sidste fjende (Melodi: Under dine vingers skygge)
546 (531) Herrens venner ingen sinde
549 Vi takker dig for livet
550 Nu er livet gemt hos Gud
446 ( 401) O, lad din Ånd nu med os være
552 Julebudet til dem der bygge
557 (642) Her vil ties, her vil bies
571 (660) Den store hvide flok vi se
728 (675) Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
729 (677) Nu falmer skoven trindt om land
732 (679) Dybt hælder året i sin gang
733 Skyerne gråne
749 (696) I østen stiger solen op
754 (700) Se nu stiger solen af havets skød
770 (717) Jeg er træt og går til ro
778 (722) Fred hviler over land og by
784 (727) Altid frejdig når du går
787 Du som har tændt millioner af stjerner

