
Bordvers

1. Tak for mad, for hjem og venner
Tak o Gud, for hvad du sender
Os til sjæls og kroppens gavn
Tak i Jesu Kristi navn.

2. Velsign vort hus, velsign vort bord
Velsign den hele, arme jord
Velsign os med din milde hånd
Gud Fader, Søn og Helligånd.

3. Vor Fader, hør vor bøn:
Du dagligt brød os give
Og lad din kære Søn 
I Ånden os oplive,

5. Dig være, mildeste Gud Fader,
lov, pris og tak i evighed
for alt, hvad godt du til mig lader
så uophørligt flyde ned,
for hvert fornøjet øjeblik,
jeg både venter, har og fik.

6. Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja pris dog Gud 
for al hans kærlighed.

7. Glædens Herre, vær vor gæst
ved vort bord i dag.
Gør vort måltid til en fest
efter dit behag

For de gaver, som du gi'r
takker vi dig nu,
Gud som hører før vi be'r
priset være du.

8. Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.
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