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Herraa hyvää kiittäkää, iloiten ylistäkää...

...luodut kaikki laulakaa Luojan suurta kunniaa!

Hiljainen tienoo, maa...

...kultaa sen ylle kuu heijastaa.

Jumala ompi linnamme ja vahva turva aivan...

...on miekkamme ja kilpemme  
ajalla vaaran, vaivan.

Kellot kaikuu, kellot temppelin...

...Nyt on Herran pyhäpäivä, päivä parahin.

Kiitos sulle, Jumalani, armostasi kaikesta...

...jota elinaikanani olen saanut tuntea.

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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Kristus nousi kuolleista,  
kuolemallaan kuoleman voitti...

...ja haudoissa oleville elämän antoi.

Kuinka kukaan, kukaan rakastaa...

...voisi kurjaa maailmaa?

Kun on turva Jumalassa,  
turvassa on paremmassa...

...kuin on tähti taivahalla, lintu emon siiven alla.

Kuule, Isä taivaan, pyyntö tää...

...auta, ettei kukaan yksin jää.

Niin ihanaa on ylistää sinua, Jumalamme...

...ja hyvyyttäsi, voimaasi  
nyt kiittää laulullamme.

Oi Herra, luoksein jää, jo ilta on...

...ja kadonnut on valo auringon. 
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Oi sä riemuisa, oi sä autuisa...

...juhla kaikkien juhlien!

Pyhäaamun rauha hiljaa huokuilee...

...häly mainen viihtyy, taisto raukenee.

Soi kunniaksi Luojan nyt, virsi kiitoksen...

...tuon kaiken hyvän tuojan ja suojan ainaisen!

Soi, virteni, kiitosta Herran...

...Hän on hyvä, armollinen.

Tuli kirkkoon mies ja lapsi...

...He eteeni istuivat.

Tuuditan tulisoroista...

...kipenäistä kiikuttelen.



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

Herraa hyvää kiittäkää 
(virsi 332)

Herraa hyvää kiittäkää, iloiten ylistäkää...
...luodut kaikki laulakaa Luojan suurta kunniaa!

Hiljainen tienoo
Hiljainen tienoo, maa...
...kultaa sen ylle kuu heijastaa.

Jumala ompi linnamme
(virsi 170)

Jumala ompi linnamme ja vahva turva aivan...
...on miekkamme ja kilpemme ajalla vaaran, vaivan.

Kellot kaikuu
Kellot kaikuu, kellot temppelin...
...Nyt on Herran pyhäpäivä, päivä parahin.

Kiitos sulle, Jumalani 
(virsi 341)

Kiitos sulle, Jumalani, armostasi kaikesta...
...jota elinaikanani olen saanut tuntea.

Kristus nousi kuolleista 
(virsi 90)

Kristus nousi kuolleista, kuolemallaan kuoleman voitti...
...ja haudoissa oleville elämän antoi.

Jumala rakastaa 
maailmaa

Kuinka kukaan, kukaan rakastaa... 
...voisi kurjaa maailmaa?

Kun on turva Jumalassa 
(virsi 397)

Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa...
...kuin on tähti taivahalla, lintu emon siiven alla.

Siunaa koko maailmaa
Kuule, Isä taivaan, pyyntö tää...
...auta, ettei kukaan yksin jää.

Niin ihanaa on ylistää 
(virsi 342)

Niin ihanaa on ylistää sinua, Jumalamme...
...ja hyvyyttäsi, voimaasi nyt kiittää laulullamme.

Oi Herra, luoksein jää
(virsi 555)

Oi Herra, luoksein jää, jo ilta on...
...ja kadonnut on valo auringon.  

Oi, sä riemuisa
Oi sä riemuisa, oi sä autuisa...
...juhla kaikkien juhlien!

Pyhäaamun rauha
Pyhäaamun rauha hiljaa huokuilee...
...häly mainen viihtyy, taisto raukenee. 

Soi kunniaksi Luojan 
(virsi 462)

Soi kunniaksi Luojan nyt, virsi kiitoksen...
...tuon kaiken hyvän tuojan ja suojan ainaisen!

Soi, virteni, kiitosta 
Herran (virsi 903)

Soi, virteni, kiitosta Herran...
...Hän on hyvä, armollinen.

Kirkossa
Tuli kirkkoon mies ja lapsi... 
...He eteeni istuivat.

Tuuditan tulisoroista
Tuuditan tulisoroista...
...kipenäistä kiikuttelen.
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