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Tryggare kan ingen vara 
Solo

Tryggare kan ingen vara
än Guds lilla barnaskara,
Stjärnan ej på himlafästet,
fågeln ej i kända nästet.

Herren sina trogna vårdar
uti Sions helga gårdar;
Över dem han sig förbarmar
bär dem uppå faderarmar.

Ingen nöd ock ingen lycka
skall utur hans hand dem rycka.
Han, vår vän för andra vänner,
sina barns bekymmer känner.

Vad han tar och vad han giver,
samma Fader han dock bliver,
Och hans mål är blott det ena:
barnets sanna väl allena.

STilla och STilla
Solo

Stilla, o stilla, 
vila i Jesu frid; 
har du gjort illa, 
är doch Jesus Blid,
Nådig till evig tid, 
stilla, o stilla.

Ängsliga hjärta, 
Gud är ju än ditt stöd: 
Kom med din smärta,
Kom med din synd och nöd, 
kom med din köld och död, 
Blott til hans hjärta.

Och när du gråter, 
gråt vid hans moderbröst: 
Jesus förlåter,
Han har hjälp och tröst, 
snart skall hans ljuva röst 
fröjda dig åter.

Ta mina Tankar herre
Solo

Ta mina tankar Herre, och håll dem kvar hos dig.
Du vet at de så ofta långt bort förirrar sig.

Ta mine tankar Herre, ej endast mina ord,
Och låt en helig stillhet i själens djup bli spord.

Blott i den stilla vågen kan solen spegla sig,
Och blott en stilla ande kan återspegla dig.

När du vil tala, Herre, o hjälp mig höra då
Och stilla för din Ande med mine tankar stå.

Och när du tiger, Herre, bevara mej ännu
För otrons mörka tankar, du kan det, endast du.

Så ta då mine tankar, O herre, stund för stund.
Och håll dem inneslutna uti ditt fridsförbund.

Bred dina vida vingar
Allsang

Bred dina vida vingar, o Jesus över mig,
Och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig.
Bli du mitt alt i alla, min visdom och mitt råd,
Och låt mig alla dagar få leva blott av nåd.

Förlåt mig alla synder, mig rena i ditt blod.
Giv mig et heligt sinne, en vilja ny och god.
Tag i din vård och hegnad oss alla, stora små,
Och låt i frid oss åter till nattens vila gå.

när hela jorden Sover
Leses
När hela jorden sover, Guds öga vakar än.
I naturens tusen stjärnor vi känna det igjen.

När hela jorden sover och mörkret faller på,
Hur ljuvligt att få tänka: Min Gud ser mig ändå.

När hela jorden sover och allt är tyst kring mig,
ge kropp och själ och ande, o Jesus, ro hos dig.

TuSen TuSen STjärnor glimma
Solo

Tusen, tusen stjärnor glimma 
på den mörkblå himlens grund,
Det är dagens sista timma, 
det är bönenes sista stund.
Herre låt mig än förnimma 
kraften av ditt fridsförbund.

O, hur dyr din godhet varit 
även denna dag mot mig.
Må den nåd som jag förfarit 
mana mig att prisa dig.
Bli den samme som du varit, 
hur än allt förändrar sig.

jeSuS kär
Solo

Jesu kär, var mig när,
och livets väg, mitt hjärta lär.
När dagen gryr, när natten skymmer,  
Jesu kär, var mig när.

Håll du mig, tätt vid dig, 
och jämne för min fot, din stig.
I glädjen och i sorgen lika, 
håll du mig, tätt vid dig.

BloTT en dag
Allsang

Blott en dag, ett ögonblick i sänder, 
vilken tröst, vad än som kommer på!
Allt ju vilar i min faders händer, 
skulle jag, som barn väl ängslas då?
Han som bär för mig en faders hjärta, 
han ju ger åt varje nyfödd dag
dess beskärda del av fröjd och smärta, 
möda , vila och behag.

Skjälv han är mig alla dagar nära, 
för var särskild tid med särskild nåd.

Varje dags bekymmer vill han bära, 
han som heter både Kraft och Råd.
Morgondagens omsorg får jag spara, 
om än oviss syns min vandringstig.
”Som din dag, så skal din kraft och vara”, 
detta löftet gav han mig.

Hjälp mig då att vila trygt och stilla 
blott vid dina løften, Herre kär,
ej min tro och ej den tröst förspilla 
som i ordet mig förvarad är.
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer, 
taga ur din trogna fadershand
Blott en dag. Ett ögonblick i sander, 
tills jag nått det goda land.

jag kan icke räkna dem alla
Allsang

Jag kan icke räkna dem alla, 
de prov på Guds godhet jag rönt;
Likt morgonens droppar de falla 
och glimma likt dessa så skönt.
Jag kan icke räkna dem alle, 
de prov på Guds godhet jag rönt.

Likt stjärnornas tallösa skara 
de hava ej namn eller tal,
Men stråla likt dessa så klara 
jämvel i dess mörkaste dal.
Likt stjärnornas tallösa skara 
de hava ej namn eller tal.

Jag kan icke räkna dem alla, 
men ack, må jag tacka dess mer.
Guds kärleks bevis må jag kalla 
de under av nåd han beter.
Jag kan icke räkna dem alla, 
men ack, må jag tacka dess mer.
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