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anglikanske kirke er den nationale kirke i England, som den videreførtes efter reformationen. Vi kender nogle
af dens salmemelodier, f.eks. ´Hellig, hellig, hellig´ og ´Guds kirkes grund alene´. Kendt er også traditionen

med de ni læsninger, som især er kendt fra King’s College i Cambridge. Men der findes også en stærk
tradition for at synge bibelske psalmer. Nærværende bog er en indføring i denne tradition med danske tekster

og kan bruges i danske gudstjenester.

Af bogens forord:
Den anglikanske tradition er en slags neogregoriansk sang, der siden reformationen har udviklet sig i den

anglikanske kirke. Det er egentlig en menigheds-sangtradition, men i hvert fald i katedraler og
collegekapeller overlades sangen til koret. Herved har man kunnet udvikle en helt unik tradition med

bibelske psalmer i en protestantisk kirke.

Psalmerne i nærværende hefte har været brugt eller bruges som anført i Bethlehemskirken på Nørrebro, hvor
vi siden 1981 har brugt psalmer og bibelske lovsange ved højmesser, særlige gudstjenester, morgensang,
tolvsang og aftensang, og menigheden deltager i sangen, når der bruges gregorianske og neogregorianske
melodier. Ved særlige gudstjenester og lejlighedsvis til højmessen har koret sunget psalmer til de såkaldte

chants fra den anglikanske kirke i England. Der har dog også været lejligheder, hvor menigheden har kunnet
synge med, f.eks. Skærtorsdag.
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