Torsdag d. 1. december 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 87: Det første lys er Ordet, talt af Gud

Gode Gud.
Vi beder om, at lysene
fra verdens skabelse og
fra jul,
påske
og pinse,
som vi har sunget om, må være i vore hjerter,
så vi kan skinne for dem, der intet lys kan se,
”som himmellys, skønt af de små”.

Lys på os,
så vi kan virke og hvile i kraft af det,
du lader os se i Kristus:
at lys sejrer over mørke,
sandhed over løgn,
liv over død.
Gør vore hjerter åbne for din velsignelse.

Fadervor…

Fredag d. 2. december 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 754: Se, nu stiger solen af havets skød
Dagens andagtsstykke er Nordahl Griegs digt ”Kringsat av fiender”, 1938:

Edelt er mennesket,
jorden er rik!
Finnes her nød og sult,
skyldes det svik.
Knus det! I livets navn
skal urett falle.
Solskinn og brød og ånd
eies av alle

Dette er løftet vårt
fra bror til bror:
Vi vil bli gode mot
menneskenes jord.
Vi vil ta vare på
skjønnheten, varmen –
som om vi bar et barn
varsomt på armen.

Gode Gud. Vi beder dig, hjælp os med at tage vare på dit skaberværk
Fadervor…

Mandag d. 5. december 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 11: Nu takker alle Gud

Apostlen Paulus skriver i brevet til filipperne 4,6:
Vær ikke bekymrede for noget,
men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud
i bøn og påkaldelse med tak.

Tak, Gud, for denne morgen,
for denne nye dag.
Tak, for kærlighed og varme,
jeg kan leve af.

Tak, Gud, for mine gode venner,
tænk, at nogen elsker mig.
Tak, at også mine fjender
elsket er af dig

Tak, Gud, for evner og for kræfter,
for hver idé jeg fik.
Tak, for ord at lytte efter
og for skøn musik.
(Inge Schrøder-Hansen, 1963)

Fadervor…

Tirsdag d. 6. december 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 80: Tak og ære være Gud

Paulus skriver i sit første brev til tessalonikerne 5,16-18:
Vær altid glade, bed uophørligt og sig tak under alle forhold.

Tak, Gud, for glæden ved at slide,
for leg og dovneri.
Tak, når jeg hver dag kan vide,
at jeg har værdi.

Tak, Gud, selv når det hele ramler,
du holder fast ved mig.
Tak, når du af stumper samler
meningen hos dig.

Tak, Gud, for det, dit ord har sagt mig,
for hjælp, når jeg er svag.
Tak for glæden ved at leve
denne nye dag
(Inge Schrøder-Hansen, 1963)

Fadervor…

Onsdag d. 7. december 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 108: Lovet være du, Jesus Krist
Med Jesu komme sker der en bytten om på alle
normale værdier og tilstande.
Gud bliver fattig, vi bliver rige.
Gud styrer alt, men bliver svag som et barn.
Ikke mindst om natten kan vi i troen erfare
lyset fra hans kærlighed.
O, Gud ske lov.

Kære Gud.
Vend os om fra al selvoptagethed og hovmodighed.
Lad os ydmygt se det store i, at du kommer til os som en af os.
Lad os sammen i dag vise venlighed og ydmyghed.
Vi takker for, at livet er rigt i troen på dig.

Fadervor…

Torsdag d. 8. december 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 114: Hjerte, løft din glædes vinger
I som tunge stier træde, stands og hør!
Er I fattige og arme, ind kun stig, han er rig og har hjertevarme!

Det er vor bøn og vort mål,
at hjertevarmen, vi giver og modtager
her i vores arbejde for Kirkens Korshær,
at den må nå derud, hvor der er allermest brug for den.

Det er vor lykke og store nåde,
at det ikke alene kommer an på os.
Vi er redskaber for varmen fra ham,
som taler til den fattige og udsatte med ord som:
Du er mit barn, du er min elskede, du er min øjesten,
du er mit medmenneske, du hører til hos mig.

Far i Himlen.
Tak for varmen fra Himlen,
som vi møder i hverdagens smil og opmuntringer.
Giv os alt det vi behøver,
og brug os som dine varme hænder.

Fadervor…

Fredag d. 9. december 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 121: Dejlig er jorden
Vi vandrer alle,
som små mennesker,
som pilgrimme
på vejen mod Paradis.
Og vi går, mens vi kan synge.
Og igen og igen får vi tonen fra Himlen givet.
Vi får Himmeltonen tilbage,
trods modgang.
Vi går så vi modtager trøst trods tab,
tilgivelse trods fejltrin.
Vi får givet følgeskabet og fællesskabet tilbage
hver eneste dag.

Tak for fællesskabet i Korshæren,
som er så mange ting.
Her er varmt.
Her er krævende.
Her er specielt.
Her er godt at være.

Lad os bede. Gud.
Tak for fællesskabet med hinanden og dit følgeskab.
Fadervor…

Mandag d. 12. december 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 87: Det første lys er Ordet, talt af Gud
Salmen vi sang har ord for den store frelseshistorie – Guds historie for og med os.
Første lys er skabelsens første ord: Der bliver lys.
Andet lys er Guds komme til os i barn-Jesus.
Tredje lys er Kristus, der står op påskemorgen.
Fjerde lys er Pinsen med ild fra alle de tre første lys.

Og så kommer vi her og nu og i dag rigtig meget med ind i Guds historie med ordene:
Så vi for dem, der intet lys kan se, kan tænde kun en lille kerte.

Kære Tre-enige Gud.

Hjælp os til at tænde lys for dem,
der selv ikke kan se det allermindste lys.
Lad vore liv, vore ord, vore handlinger, vore tanker – det hele,
lad det bære lyset frem i verden
for andre
og for os selv.

Fadervor…

Tirsdag d. 13. december 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 78: Blomstre som en rosengård
Lars Lilholt synger: Giv altid håbet den længste frist.
Erik Møller, sognepræst ved Sct. Pauls Kirke, skriver i avisen: Giv dit barn et håb i dåben.
Det gamle testamente skriver: For et træ er der håb.
Højskolelærer Jens Rosendal digter: Håbet spiller på fløjte.
Vi siger her i Korshæren: Lev dit liv med håbet som fortegn.

Kære far i Himlen.
Hver dag er en ny dag med håb og rige muligheder.
Giv os øje for dette.
Lad os takke dig.
Lad os se, hvordan håbet går der foran os,
mens vi tjener dig og hinanden.
Giv os mod og kræfter og vilje dertil.

Fadervor…

Onsdag 14. december 2016
Ane H. Bjerregaard

Salme DDS nr. 123: Her kommer, Jesus, dine små
Julen kommer med både glæde og sorger.
Jordens fordærv med krig, sult, naturkatastrofer
og splittede familier og sind sættes op imod noget,
der skulle være en glædens tid.
Men uanset hvor vi befinder os i vores liv,
og uanset hvad vi har oplevet,
så er juletiden en særlig gave til os mennesker.
En gave til os fra Gud,
hvor han minder os om, at han elsker os og er der for os.
Her står vi nu i flok og rad
om dig, vort skønne hjerteblad.
Ak, hjælp, at vi og alle må
i Himlen for din trone stå!
Kære Gud og alles Fader.
Hjælp os i denne juletid, så vi finder vejen ind til dig.
Vær du vores guide, når vi er ved at fare vild,
så vi i troen omfavner dig.
Lad ikke verdens farer rokke os i vores dåbspagt
– men hold du os fast i troen.
Styrk os og bevar os trygt i din hånd.
Fadervor…

Torsdag d. 15. december 2016
Ane H. Bjerregaard

Salme DDS nr. 117: En rose så jeg skyde
Det er mørkt. Det er koldt. Det er gråt, og dagens lys for kort.
Men midt i denne mørke, kolde og lidt trælse tid
er der plads til lys, varme, omsorg og nærvær.
Gud lod sin søn føde, midt i denne tid.
Han lod en frelser føde, så vi får en lysere tid i mørket.
Noget at glæde os over og forundres ved.
Bøn af Gitte Thorsøe Bak:
Kære Gud!
Julen er din kærlighedserklæring til os mennesker,
og vi takker dig for kærlighedens forunderlige og stærke kraft.
Tak fordi du kommer til os,
og møder hver enkelt af os der, hvor vi er.
Lad kærligheden springe frit ud i hele verden,
og lad den slå ned i ethvert menneske,
så vi alle føler os elskede.
Fadervor…

Fredag d. 16. december 2016
Ane H. Bjerregaard

Salme DDS nr. 136: Dejlig er den himmel blå
Forkyndelse og bøn af Gitte Thorsøe Bak:
Kære Gud.
Julen kan være en svær tid for mange mennesker,
og derfor har vi behov for at mærke din kærligheds Ånd.
Lad julens alvor og smukke budskab ramme ned midt i julestress
og alt for lange åbningstider,
og åbn vore øjne for,
at det vi kæmper for at nå i den travle december måned,
allerede er her midt i blandt os.
Brug vore hænder og hjerter
til at give din kærlighedserklæring videre til de mennesker,
vi møder,
og lad julefreden falde over os alle,
så vi får ro til at se og tjene hinanden.

Fadervor…

Mandag d. 19. december 2016
Ane H. Bjerregaard

Sang fra det lille hæfte fra Kristeligt Dagblad ”Det kimer nu …” nr. 5: Der er noget i luften, jeg ved
ikke hvad
Johannesevangeliet 1,1-5:
I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud.
Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers
lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.
Julen er så småt over os og vi mindes om,
at Gud gav sig selv til os,
så vi altid kan finde trøst, hvile og styrke hos ham.
Han er hos os, så vi aldrig er alene.
Kære Gud og Himmelske Fader.
Tak for at du er hos os og skænket os den største gave af alle.
Tak for, at vi altid kan komme til dig, når vi er fyldt med glæde eller sorg.
Vær du nær hos alle, der har særligt behov for din støtte her i julen
Og mind dem og os om, at vi aldrig er alene.
Fadervor…

Tirsdag d. 20. december 2016
Ane H. Bjerregaard

Salme DDS nr. 119: Julen har bragt velsignet bud
Forkyndelse og tanker:
Ordet jul stammer fra det hedenske jól. I det før-kristne Skandinavien fejredes midvinteren med
store mængder sul, øl og mjød. Festerne blev holdt i januar og hed jól (oldnordisk).
Den kristne jul er fejringen af Jesu fødsel.
Julekrybben viser, hvad det drejer sig om:
Josef og Maria i stalden med Jesusbarnet,
og at Gud bliver menneske som os:
”Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os:
at Gud har sendt sin Søn, den Enbårne, til verden,
for at vi skal leve ved ham.” (1. Joh. 4,9)
Gud gjorde sig til menneske.
Han ved således, hvad du og jeg gennemgår.
Han har selv prøvet det –
så til Ham kan vi komme med alt,
hvad hjertet er fyldt med, og Han vil forstå.
Kære Himmelske Fader.
Nu er tiden kommet, hvor gamle og især unge glæder sig.
Det er en tid fyldt med forventninger.
Giv du os indre ro, så vi mindes om,
hvad denne tid egentlig handler om –
selv når lysende reklamer, søde nisser og sjovt tilbehør lokker os.
Fadervor…

Onsdag d. 21. december 2016
Ane H. Bjerregaard

Salme DDS nr. 121: Dejlig er jorden
Herre, vor Gud, Himmelske Fader!
Du som har ladet dine hellige engle åbenbare din søn, Jesus Kristus,
for de fattige hyrder på marken
og forkynde for dem,
at de ikke skulle frygte, men fryde sig,
fordi Kristus, vor frelser, er født.
Vi beder dig:
Lad din Helligånd drive al frygt ud af vore hjerter,
og væk den evige glæde i os.
Og er vi end her på jorden som fattige og forladte,
lad os da trøste og glæde os ved,
at vi har din søn, Kristus,
som for vor skyld er blevet menneske
for at hjælpe os mod død og alt ondt
og gøre os salige i evighed.
Han som med dig lever og regerer i Helligånds enhed.
Én sand Gud fra evighed og til evighed.
Amen
Og lad os i fællesskab bede:
Fadervor…

Torsdag d. 22. december 2016
Ane H. Bjerregaard

Salme DDS nr. 94 Det kimer nu til julefest
Bibelcitat fra Matt. 1,22b:
”For han skal frelse sit folk fra deres synder!”
Almægtige, evige Gud,
vor Herre Jesus Kristus og vor Fader!
Vi lover og priser og takker dig,
fordi du har ladet dit julebud komme også til os,
så den store glæde bliver forkyndt for hele vort folk!
Vi beder dig,
at du vil give os din Helligånd, så dit ord må bære frugt i vore hjerter
og blive forkyndt også ved os over den hele jord.
Og giv os engang med alle dine hellige engle
at synge med I den evige lovsang,
ved din enbårne søn, Jesus Kristus, vor Herre,
som med dig lever og regerer I Helligånds enhed.
Én sand Gud fra evighed og til evighed.
Amen
Og lad os bede:
Fadervor…

Fredag d. 23. december 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 104: Et barn er født i Betlehem
Juleaftens kollekt skrevet af Holger Lissner:
Lovet være du, Gud,
skjult i dit evige lys,
at du lod dig se i barnet i Betlehem!
Nu skinner dit lys i mørket,
nu ser vi din herlighed på jorden,
og vi må undre os og takke dig.
Herre, kom og fyld julen
med liv og glæde fra dig.
Lad dit ord og dit sind blive i os,
så vi fyldes af din fred
og lovsynger din frelse,
din Søn Jesus Kristus,
fra evighed til evighed.
Fadervor…

Tirsdag d. 27. december 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 122: Den yndigste rose er funden
Holger Lissners kollekt til 2. juledag:
Herre Jesus Kristus!
Englene sang om fred på jorden
den første julenat,
men du fik ikke fred.
Hvor du kom, blev mennesker delt,
og hvor dit ord bliver forkyndt,
vækker det modsigelse og strid.
Hold os fast,
når modgangen skræmmer os.
Vis os, at mørket må vige for dig
og aldrig vinder over dig.
Og når jorden lukker sig over os,
lad os da se Himlen åben
og se, at du, Herre Jesus Kristus,
står hos din Far
i lyset og sejrer
fra evighed til evighed.
Fadervor…

Onsdag d. 28. december 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 399: Klokken slår, tiden går
Frans af Assisis bøn:
Gør mig til redskab for din fred, Herre,
gør mig til redskab
for din fred.
Lad mig bringe kærlighed,
hvor hadet råder.
Lad mig bringe tilgivelse,
hvor uret er begået.
Lad mig skabe enighed,
hvor uenighed råder.
Lad mig bringe tro,
hvor tvivlen råder.
Lad mig bringe glæde,
hvor sorg og bedrøvelse råder.
Lad mig ikke så meget søge
at blive trøstet
som at trøste.
Ikke så meget at blive forstået
som at forstå.
Ikke så meget at blive elsket
som at elske.
For det er ved at give,
at man får.
Det er ved at glemme sig selv,
at man finder sig selv.
Det er ved at tilgive andre,
at man får tilgivelse.
Det er ved at dø,
at man opstår til evigt liv.
Fadervor…

Torsdag d. 29. december 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 696: Kærlighed er lysets kilde
Læsning: 1. Korinterbrev 13,4-13:
Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild,
den misunder ikke,
kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind.
Den gør intet usømmeligt,
søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag.
Den finder ikke sin glæde i uretten,
men glæder sig ved sandheden.
Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.
Kærligheden hører aldrig op.
Profetiske gaver, de skal forgå;
tungetale, den skal forstumme;
og kundskab, den skal forgå.
For vi erkender stykkevis,
og vi profeterer stykkevis,
men når det fuldkomne kommer,
skal det stykkevise forgå.
Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn.
Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige.
Endnu ser vi i et spejl, i en gåde,
men da skal jeg se ansigt til ansigt.
Nu erkender jeg stykkevis,
men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.
Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre.
Men størst af dem er kærligheden.
Fadervor…

Fredag d. 30. december 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 712: Vær velkommen, Herrens år
Frans af Assisi: Solsangen
Allerhøjeste, almægtige, gode Herre
din er al ære, lov og pris og al velsignelse,
dig alene, du højeste, tilkommer det,
og intet menneske er værdigt at nævne dit navn!
Lovet være du, Herre, med alle dine skabninger,
især broder Sol,
som skaber dag, og du oplyser os ved ham,
og han er skøn og strålende med stor glans,
på dig, du højeste, er han et billede!
Lovet være du, Herre, for søster Måne og Stjernerne,
på himlen har du skabt dem, klare og kostelige og skønne.
Lovet være du, Herre, for broder Vind
og for luften og skyerne og godt vejr og al slags vejr,
hvorved du opholder alle dine skabninger.
Lovet være du, Herre, for søster Vand,
hvilken er såre nyttig og ydmyg og kostelig og kysk.
Lovet være du, Herre, for broder Ild,
ved hvem du oplyser natten,
og han er skøn og liflig og kraftig og stærk.
Lovet være du, Herre, for vor søster, Moder Jord,
som opholder os og bærer os
og frembringer alskens frugter og farvede blomster og græs.
Vi lover og priser Herren og takker ham
og tjener ham i stor ydmyghed.
Fadervor…
Godt Nytår og Fred og Alt Godt

