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Avaja porttis, ovesi...

...käy Herraas vastaan nöyrästi.

Herra, kädelläsi asua mä saan...

...turvallisin käsi päällä maan.

Ilta on tullut, Luojani...

...armias ole suojani.

Jo joutui armas aika...

...ja suvi suloinen.

Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen...

...Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen.

Yhdistämisvisassa on virsien ja hengellisten laulujen alkuja.

Käyttöehdotus: Jaa pareille 5–10 laulun suikaleet, ja pyydä yhdistämään ne toisiinsa. 
Jos jaat kaikille pareille samanlaiset suikaleet, parit voivat antaa vihjeitä toisille 
pareille vaikka hyräilemällä. Anna tilaa laulamiselle ja keskustelulle.
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Ken on luonut sinitaivaan...

...viheriäisen metsän, ken?

Kosketa minua, Henki, kosketa, kirkkaus!...

...Anna elämälle suunta ja tarkoitus.

Maan korvessa kulkevi lapsosen tie...

...vaan ihana enkeli kotihin vie.

Mun kanteleeni kauniimmin...

...taivaassa kerran soi.

Mä olen niin pienoinen...

...pienoinen aivan.

Mä silmät luon ylös taivaaseen...

...ja yhteen käteni liitän.
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Oi Herra, jos mä matkamies maan...

...lopulla matkaa nähdä sun saan!

Oi, katsohan lintua oksalla puun...

...se laulaa niin kauniisti aina.

Oi, muistatko vielä sen virren...

...jota lapsena laulettiin.

Pikkulintu riemuissaan...

...lauleleepi onneaan.

Päivä vain ja hetki kerrallansa...

...siitä lohdutuksen aina saan.

Sun kätes, Herra, voimakkaan...

...suo olla turva Suomenmaan.
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Tiellä ken vaeltaa...

...ken aasilla ratsastaa?

Totuuden Henki, johda sinä meitä...

...etsiessämme valkeuden teitä.

Tule kanssani Herra Jeesus...

...tule siunaa päivän työ.

Täällä Pohjantähden alla...

...on nyt kotomaamme.

Varjele vakainen Luoja...

...kaitse kaunoinen Jumala.

Ystävä sä lapsien...

...katso minuun pienehen.



Laulun nimi 1. säkeistön alku…  (aakkosjärjestys)             …1. säkeistön jatko.

Avaja porttis, ovesi  
(virsi 2)

Avaja porttis, ovesi...     ...käy Herraas vastaan nöyrästi.

Herra, kädelläsi  
(virsi 517)

Herra, kädelläsi asua mä saan...     ...turvallisin käsi päällä maan.

Ilta on tullut, Luojani  
(virsi 563)

Ilta on tullut, Luojani...     ...armias ole suojani.

Suvivirsi  
(virsi 571)

Jo joutui armas aika...     ...ja suvi suloinen.

Jumalan kämmenellä  
(virsi 499)

Jumalan kämmenellä ei pelkää lintunen... 
...Jumalan kämmenellä ei pelkää ihminen.

Ken on luonut sinitaivaan Ken on luonut sinitaivaan...     ...viheriäisen metsän, ken?

Kosketa minua, Henki 
(virsi 125)

Kosketa minua, Henki, kosketa, kirkkaus!... 
...Anna elämälle suunta ja tarkoitus.

Suojelusenkeli  
(virsi 971)

Maan korvessa kulkevi lapsosen tie...     ...vaan ihana enkeli kotihin vie.

Mun kanteleeni 
kauniimmin

Mun kanteleeni kauniimmin...     ...taivaassa kerran soi.

Mä olen niin pienoinen Mä olen niin pienoinen...     ...pienoinen aivan.

Mä silmät luon ylös 
taivaaseen (virsi 490)

Mä silmät luon ylös taivaaseen...     ...ja yhteen käteni liitän.

Oi Herra, jos mä matka-
mies maan (virsi 631)

Oi Herra, jos mä matkamies maan...     ...lopulla matkaa nähdä sun saan!

Oi, katsohan lintua  
oksalla puun

Oi, katsohan lintua oksalla puun...     ...se laulaa niin kauniisti aina.

Oi, muistatko vielä sen 
virren

Oi, muistatko vielä sen virren...     ...jota lapsena laulettiin.

Pikkulintu riemuissaan Pikkulintu riemuissaan...     ...lauleleepi onneaan.

Päivä vain ja hetki 
kerrallansa (virsi 338)

Päivä vain ja hetki kerrallansa...     ...siitä lohdutuksen aina saan.

Sun kätes, Herra, 
voimakkaan (virsi 577)

Sun kätes, Herra, voimakkaan...     ...suo olla turva Suomenmaan.

Tiellä ken vaeltaa  
(virsi 15)

Tiellä ken vaeltaa...     ...ken aasilla ratsastaa?

Totuuden Henki  
(virsi 484)

Totuuden Henki, johda sinä meitä...     ...etsiessämme valkeuden teitä.

Tule kanssani, Herra Jeesus 
(virsi 548)

Tule kanssani Herra Jeesus...     ...tule siunaa päivän työ.

Pohjantähden alla Täällä Pohjantähden alla...     ...on nyt kotomaamme.

Varjele, vakainen Luoja Varjele vakainen Luoja...     ...kaitse kaunoinen Jumala.

Ystävä sä lapsien  
(virsi 492)

Ystävä sä lapsien...     ...katso minuun pienehen.
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