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I østen stiger solen op,
den spreder guld på sky,
går over hav og bjergetop,
går over land og by.
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Den kommer fra den favre kyst,
hvor paradiset lå,
den bringer lys og liv og lyst
til store og til små.
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Det er så yndigt at følges ad
for to, som gerne vil sammen være,
da er med glæden man dobbelt glad
og halvt om sorgen så tung at bære;
ja, det er gammen at rejse sammen,
at rejse sammen, når fjederhammen
er kærlighed, er kærlighed.
Hvert ægtepar, som med kærlighed
i Jesu navn holder bryllupsgilde,
skønt alt i verden går op og ned,
skal finde tidlig og finde silde:
Det er dog gammen at sidde sammen,
at sidde sammen hvor arneflammen
er kærlighed, er kærlighed.

Den signede dag med fryd vi ser
af havet til os opkomme;
Den lyser på himlen mer og mer
os alle til lyst og fromme!
Det kendes på os som lysets børn,
at natten hun er nu omme.
Thi takker vi Gud, vor Fader god
Som lærken i morgenrøde
For dagen, han os oprinde lod,
For livet, han gav af døde:
Den signede dag i Jesu navn
Os alle vort liv forsøde.
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Mel: Katinka

Hør brudgom og brud - luk nu vinduet op
og lyt til den her lille vise.
Vi er gratulanter, en net lille trop
mødt op for jer begge at prise.
Nu vil vi jer hylde, gi’ dagen en start
og sammen med jer vil vi ha’ det så rart
TILLYKKE, TILLYKKE – nu skal I stå op
For I må for folket jer vise.
Nu synger vi alle en sang vi ka’ li’
for bruden og gommen i døren.
Vi håber de lytter til det, vi vil si’,
for vi er jo ude med snøren.
TILLYKKE vi ønsker jer endnu en gang
og så vil vi slutte på denne her sang.
TILLYKKE, TILLYKKE – luk dørene op!
For nu vil vi ind og ha’ kaffe.

