
Psalm 200 I denna ljuva sommartid 
I denna ljuva sommartid 
Gå ut, min själ, och gläd dig vid 
Den store Gudens gåvor. 
Se, hur i prydning jorden står, 
Se, hur för dig och mig hon får 
Så underbara håvor. 
 
Av rika löv är grenen full, 
Och jorden täckt sin svarta mull 
Med sköna gröna kläder. 
De fagra blommors myckenhet 
Med större prakt och härlighet 
Än Salomos dig gläder. 
 
Psalm 643 I all sin glans nu solen strålar �
1. I all sin glans nu solen strålar,  
och livets ljus försoning målar. 
Nu pingstens liljor har sin tid, 
och sommar nalkas ljus och blid. 
Oss mer än änglars röst bär bud 
om gyllne skörd från livets Gud. 
 
2. När sommarnatten svalka bjuder, 
en näktergal i lunden ljuder. 
I Guds beskydd har vi vårt bo 
och vilar där i fred och ro. 
Vi drömmer ljuvt om paradis 
och vaknar till vår Herres pris. 
  
3. Som vinden smeker blad och grenar 
med jorden himlen sig förenar. 
Nu paradiset öppet står, 
dess ljuvlighet vi smaka får. 
På ängen porlar bäcken klar 
från livets källa underbar. 
 
Psalm 199 Den blomstertid nu kommer �
4. O Jesus, du som frälsar, 
du är de svagas tröst. 
Dig, glädjesol, vi hälsar. 
Värm upp vårt kalla bröst. 
Gjut kärlekseld i hjärta, 
förnya själ och håg. 
Vänd bort all sorg och smärta 
som på vårt sinne låg. 



5. Du Sarons blomster sköna, 
du lilja i grön dal, 
ack, värdes själen kröna 
med dygder utan tal. 
Befukta henne ofta 
med dagg där ovanfrån, 
att hon så ljuvt må dofta 
som ros på Libanon. 

Psalm 201 En vänlig grönskas rika dräkt �

1.En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dal och ängar. 
Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtes-ängar; 
Och solens ljus och lundens sus och vågens sorl bland viden 
förkunna sommartiden. 

2.Sin lycka och sin sommarro de yra fåglar prisa; 
Ur skogens snår, ur stilla bo framklingar deras visa. 
En hymn går opp med fröjd och hopp från deras glada kväden 
från blommorna och träden 

3.Men Du, o Gud, som gör vår jord så skön i sommarns stunder, 
Giv, att jag aktar främst ditt ord och dina nådesunder, 
Allt kött är hö, och blomstren dö och tiden allt fördriver 
blott Herrens ord förbliver. 
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