
Bordvers 

 

I østen stiger solen op, 
den spreder guld på sky, 
går over hav og bjergetop,  
går over land og by. 
 
Solen begynder at gløde, 
mørket i verden har tabt, 
lad os gå ud for at møde, 
lyset gud lige har skabt. 
 
Morgen, mættet af lys. 
duften af brød og en dag, der er ny. 
herre, vi si’r tak, at du gi’r. 
livet og brødet og dagens gry 
 
Det korte bordvers: 
Mad, halleluja, amen. 
 
Alle gode gaver, 
de kommer oven ned, 
så tak da Gud, ja, pris dog Gud 
for al hans kærlighed. 
 
Glædens Herre, vær vor gæst. 
ved vort bord i dag. 
gør vort måltid til en fest. 
efter dit behag. 
 
melodi: ”Den røde tråd” 
I Jesu navn går vi til bord 
at spise, drikke på dit ord. 
dig Gud til ære, os til gavn. 
så får vi mad i Jesu navn. 
 
Melodi: ”Der sad to katte på et bord” 
I Jesu navn går vi til bord 
tikke-tikke tak og lov 
at spise, drikke, på hans ord, 
tikke-tikke tak og lov 
dig Gud til ære os til gavn, 
tikke-tikke-tikke-tikke tak og lov 
så får vi mad i Jesu navn 
tikke-tikke tak og lov. 
 
Melodi: ”Nu falmer skoven” 
Ham takker alle vi med sang 
for alt, hvad han har givet, 
for hvad han vokse lod i vang, 
for ordet og for livet. 
 

melodi: ”For mad og drikke” 
:O, du som mætter liden fugl, 
velsign vor mad, o Gud.: 
Amen 
 
melodi: ”Emil fra Lønneberg” 
O, du som mætter liden fugl, 
velsign vor mad, o Gud. 
For helse, klæde, dagligt brød, 
vi takker dig, o Gud. 
 
melodi: ”Det’ hammer hammer fedt” 
Det’ hammer hammer fedt, 
vi spiser lig’ om lidt. 
maden den er klar, 
den kommer fra vor far. 
den ligger godt i maven, 
vi takker dig for gaven. 
halleluja, værs’go’ og begynd! 
 
 


