Mandag d. 1. august 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 6: Dig være, mildeste Gud Fader

Andagtslæsning: ”Himlen i mine fodsåler”, s. 43:
Jesusremoulade,
Kirsten Jørgensen

Det med at vi skal være gode ved hinanden og ved dyrene
og al den jesusremoulade

fri mig fra alt det
og lad mig komme til sagens kerne.

Jeg er ikke god mod andre mennesker,
jeg er ikke, som du gerne vil have,
at jeg er.

Jeg er et menneske på godt og ondt,
alligevel ved jeg, at du er der for mig
uanset hvad.
Tak, Gud.

Fadervor

Tirsdag d. 2. august 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 748: Nu vågne alle Guds fugle små

Bøn:

Milde Jesus,
fortæl mig, at jeg er god nok.
Lige så god som alle de andre.
Ikke bedre og ikke værre.
Men lige så god.
Måske så god,
at jeg kan give ud
af din kærlighed.
Jeg vil gerne.
Tak.

Fadervor

Onsdag d. 3. august 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 736: Den mørke nat forgangen er

Andagtslæsning: ”Himlen i mine fodsåler”, s. 54:
Adams blik,
Niels Thomsen

Gud Fader og Jesus og alle engle.
Gør verden ny. Vi har slidt på den. Om morgenen kan jeg se, hvad meningen var.
Men ved middagstid er der for meget bilos. Rens vores by. Rens os.
Vores borgerskab er i Himlen, siger Paulus. Det er jeg glad for. Så behøver jeg
ikke være bange. Heller ikke når jeg selv bliver slidt. Men du har også gjort mig til borger
her i Danmark. Her i verden.
Jeg beder om, at også de som jeg holder af, og alle de jeg lever sammen med, og de som
kommer efter mig, må få lov til at se verden som Adam så den på skabelsens morgen.
Så smuk som Eva.
Forny verden, så vi ser dens herlighed.
Og din herlighed.

Fadervor

Torsdag d. 4. august 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 69: Du fødtes på jord

Andagtslæsning: ”Himlen i mine fodsåler”, s. 59:
Hengivelse,
Bent Falk

Gud.
Jeg er glad for at være til, men der er meget i livet, jeg synes skulle være anderledes.
Jeg har ikke tænkt at give op lige med det samme med at forbedre tilværelsen for mig selv og
andre. Alligevel vil jeg godt lære noget mere om hengivelse til det, der er, når det ikke er muligt at
lave det om. Jeg vil godt kunne finde mere fred og ro. Og glæde.
Jeg vil ikke underkaste mig. Derved har jeg mange gange gjort tingene værre for mig selv og andre
end de behøvede at være, men nogle gange er der også kommet noget godt ud af det. Jeg synes
heller ikke, du underkastede dig, dengang du gik rundt imellem os, selv om du afviste at bruge
magt mod magt.
Vil du godt hjælpe mig til at skelne mellem underkastelse og hengivelse?
Vil du godt lære mig at se, hvornår det er meningsfuldt at kæmpe for at forandre noget,
og hvornår det er tid til at slutte fred?

Jeg hader at høre det: Men mind mig alligevel om, at en dårlig verden er bedre
end nogen verden, jeg selv kunne have skabt.

Fadervor

Fredag d. 5. august 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 70: Du kom til vor runde jord

Andagtslæsning: Himlen i mine fodsåler, s. 63:
Verden kort fortalt,
Christiane Gammeltoft-Hansen

Vinden har igen taget fat.
Efter en nat, der blev yngre og yngre,
drukner morgenen i grålige toner.
Bider sig fast i hælen,
idet jeg træder ud på fugleklatte-besatte fortove.
Sten på sten af forfald.
Natten var let og stærk.
Varme stemmer.
Boeuf Bourguignon og ”Skål”.
Jordbær med eddike.
Tolv år lagret balsamico.
Det kan godt gå op i en højere enhed.
Altid dobbelt, aldrig enkelt.
Verden kort fortalt.
Men på en råkold morgen beder jeg:
Efterlad lidt ånd i min krop.
Hvor du er med, er det før faldet ud til livets fordel. Tak.
Fadervor

Mandag d. 8. august 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 68: Se, hvilket menneske

Salmevers: Hil dig, Frelser og Forsoner, vers 9:

Ja, jeg tror på korsets gåde,
gør det, Frelser, af din nåde.
Stå mig bi, når fjenden frister!
Ræk mig hånd, når øjet brister!
Sig: vi går til Paradis!
”Himlen i mine fodsåler”, s. 64:
Fodspor,
Tine Illum

Man skal sætte fingeraftryk og fodspor i verden,
siger de.
Men mine fingeraftryk er mest fedtpletter,
og mine fodaftryk er snavs, der vaskes væk.
Men du, Gud, siger, at du har sat dit aftryk på mig,
på min krop, min hjerne og mit hjerte.
Lad det være en himmelsk gps,
så jeg kan finde din søns fodspor
og gå i dem.
Sig: Vi går til Paradis!
Fadervor

Tirsdag d. 9. august 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 588: Herre, gør mit liv til bøn

Bibel: ”Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke,
som verden giver.” (Johs. 14,27)

En bøn om dette at være stille og åbne op for Guds tale:

Herre, luk mig ind i stilheden for dit ansigt bare for en kort stund.
Luk alt det ude, der tynger mit sind og ødelægger min fred.
Gør mig stille, så jeg kan høre, hvad du vil sige mig.
Tal til mig, Herre.
Og lad mig mærke din nærhed.
Så jeg kan gå styrket ud til dagens opgaver.
Til dagens sorger og glæder,
og det som du vil bruge mig til.

Fadervor

Onsdag d. 10. august 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 613: Herre, du vandrer forsoningens vej

Den svenske helgeninde Den Hellige Birgitta, der levede 1303-1373,
har lavet denne bøn: ”Herre, vis mig din vej, og gør mig villig til at vandre den.”

Andagtslæsning:
O Herre, kom snart og oplys natten.
Ligesom døende længes, sådan længes jeg efter dig.
Sig til min sjæl, at intet sker, uden at du tillader det,
og at intet, som du tillader, er trøstesløst.
O Jesus, Guds Søn, du stod tavs foran dem, som dømte dig.
Gør mig tavs, indtil jeg har besindet mig, og ved,
hvad jeg skal sige, og hvordan jeg skal tale.
Vis mig vejen, og gør mig villig til at vandre den.
Dårskab er det at tøve og farligt at gå videre.
Oplys mig i min rådvillighed, og vis mig vejen.
Jeg kommer til dig,
ligesom de sårede kommer til lægen.
Giv, Herre, mit hjerte ro.
Amen.

Fadervor

Torsdag d. 11. august 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 743: Nu rinder solen op

Kære Jesus
Hjælp mig at tage hver dag af din hånd og stole på, at du har overblikket. Vær nær hos mig, velsign
dagene for mig, og lad dem få indhold og mening. Se efter mig, når jeg er på vej væk fra dig. Lad mig
ikke miste dig af syne. Vær min vejleder, når jeg er i tvivl om alting.
Du, som vejen er og livet,
dig vi har vort håndslag givet.
Jesus, dig, på hvem vi tror;
mellem alle verdens røster
din er ene den, som trøster;
led os i dit hyrdespor. (Salme DDS nr. 484, 1)

Fadervor …

Fredag d. 12. august 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 522: Nåden er din dagligdag

Herre
Du, som kender alting, har du en forklaring på alt det meningsløse og onde, der sker i verden? Jeg
forstår heller ikke de ting i mit eget liv, som har gjort mig trist. Hvordan skal jeg kunne bevare troen,
når jeg ikke kan få øje på den store sammenhæng og slet ikke kan forstå, hvorfor så mange ting går
galt?

Når jeg er træt og trist, når modet svigter,
når hjertet føles tungt af sorg og pligter,
når det ser ud, som håbet altid taber,
da bøjer jeg mig ned
og søger trøst og fred
hos dig, min skaber. (Salme DDS nr. 658, 1)

Fadervor …

Mandag d. 15. august 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 29: Spænd over os dit himmelsejl

Forunderlige Gud
Du har betroet os livet med hinanden,
for at vi skal elske det og værne det,
men vi har misbrugt den jord, du skabte,
og handlet uretfærdigt mod de mennesker, du elsker.
Stands os, før det er for sent
og hjælp os til at være ansvarlige over for alt det,
som du har lagt i vore hænder.

Menneske, din egen magt
gør dig svimmel og forsagt,
du skal selv på denne klode
skelne ondskab fra det gode,
dybt ansvarlig for din jord. (Salme DDS nr. 370, 1)

Fadervor …

Tirsdag d. 16. august 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 749: I østen stiger solen op

Jesus Kristus, du forunderlige Herre
Du kommer til os, når vi mindst venter det.
Midt i vores hverdag møder du os,
og kalder os tilbage til den vej, du har sat os på.
Trofast er du, for du ser vores tvivl
og rummer vore svigt
– men holder dog fast ved os,
så vi kan tjene dig, hvor du vil bruge os.

Jeg er i Herrens hænder,
når dagen gryr i øst.
Hver morgen han mig sender
sit ord med lys og trøst.
Hvad dagen mig vil bringe
af glæde og af savn,
jeg kan på bønnens vinge
få kraft i Jesu navn. (Salme DDS nr. 51, 1)

Fadervor …

Onsdag d. 17. august 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 748: Nu vågne alle Guds fugle små

Gode Gud
Du ved, hvad der tynger os mennesker, og hvad der gør os usikre og bekymrede.
Hjælp mig til at leve med den medgang og modgang, jeg møder.
Lad mig tilgive i stedet for at anklage og lad mig stifte fred i stedet for at skabe ufred.
Led mig ikke i fristelse, men fri mig fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i al evighed.

Du ved det nok, mit hjerte,
du ved, at Gud er stor;
men stor er og hans fjende,
så tit du det erfór.

Velan! Så får du kæmpe
og tro trods fald og brud,
at stor er vel Guds fjende,
men større er dog Gud. (Salme DDS nr. 634)

Fadervor …

Torsdag d. 18. august 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 52: Du, Herre Krist

Kære Jesus
Tak, fordi du ikke glemmer mig, når jeg er nedtrykt og ensom. Vis mig, at du er ved min side, når jeg
føler mig sat ud på et sidespor og kun kan se mine egne problemer. Lad mig føle, at du kommer helt
ind i mit mismod og mine skuffelser. Lad mig opleve, at
i det blanke morgengry
skaber Du mit liv på ny.
Dag er optakt, muligheder
for at hjælpe dem, der beder
om et værdigt liv på jord. (Salme DDS nr. 370, 6)

Fadervor…

Fredag d. 19. august 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 369: Du, som gir os liv og gør os glade

Du er utrolig. Sikken en verden, du har skabt.
Og sikken et liv, du har givet os.
Hjælp os med at holde din verden i gang.
Giv os tillid til at stole på hinanden.
Og vis os, at du er livets og kærlighedens Gud.
Når vi bliver sure, så tænd glæden i os.
Når vi mister modet, så giv os gå-på-mod igen,
så vi kan opleve din utrolige verden.

Herre, jeg vil gerne tjene,
tjene dig, og dig alene,
tag og brug mig, som du vil!
Hvad jeg ejer, har du givet,
hver en evne, selve livet,
dig det hele hører til. (Salme DDS nr. 373, 1)

Fadervor…

Mandag d. 22. august 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 743: Nu rinder solen op

En mand var på biltur i bjergene, men forulykkede og faldt ud over en dyb kløft.
Hængende i armene i en gren over afgrunden råbte han:
Hjælp, hjælp!
Intet svar.
Han råbte igen: Gud, hjælp!
En stemme svarede: Ja, min søn.
Manden: Red mig! Hvad skal jeg gøre?
Stemmen: Giv slip!
Manden: Hjælp mig, red mig!
Stemmen: Ja min søn, jeg er hos dig. Giv slip!
Manden efter en pause: … Er der ikke andre deroppe!!!

Kom, lysets Ånd! og led os så,
at vi på klarheds veje gå,
men aldrig dog fra troens grund
et hårsbred vige nogen stund! (Salme DDS nr. 300, 2)

Fadervor …

Tirsdag d. 23. august 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 36: Befal du dine veje

Jeg troede, jeg havde magt over mit liv,
at jeg styrede det, kunne kontrollere det,
bestemme, hvilken vej det skulle gå.
Min var magten og æren, jeg følte mig usårlig.
Nu er mit liv væltet, jeg er såret, skrøbelig, afmægtig.
Gør noget, Herre, hjælp mig.
Sig mig, hvad jeg skal gøre.

Guds fred er styrken i det ord,
der søger dig, indtil du tror,
at det, som ser umuligt ud,
dog er en mulighed for Gud. (Salme DDS nr. 678, 2)

Fadervor …

Onsdag d. 24. august 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 754: Se, nu stiger solen af havets skød

Kære Gud!
Jeg lægger den nye dag i dine hænder.
Jeg ved endnu ikke, hvad den bringer, men jeg tror, at du er med mig,
også når jeg tvivler på mig selv og på det, jeg gør.
Lad mig være med til at sprede din kærlighed,
så dagen bliver lys og varm for dem, jeg møder.

Guds fred er glæden i dit sind,
når morgenlyset vælder ind,
når nattens drømme svinder hen,
og livet synes godt igen. (Salme DDS nr. 678, 1)

Fadervor …

Torsdag d. 25. august 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 367: Vi rækker vore hænder frem

Kære Gud
Giv mig lyst og kræfter til at være noget for dem, jeg omgås. Lad mig få øje på de medmennesker,
der trænger til en hjælpende hånd. Og hjælp mig til at tage mod støtte og hjælp fra andre. Jeg beder
også om din hjælp, når jeg står over for dagens opgaver. Jeg vil lytte til dit ord, selvom jeg godt ved,
at din hjælp ikke altid er den, der passer mig bedst.

Skænk os det klare kildevæld,
som skaber liv i strømmen.
Vi finder ikke kilden selv,
så hold os fast i drømmen:
At du er livets kilde, som
får blinde til at se sig om du underfulde Herre. (Salme DDS nr. 29, 2)

Fadervor …

Fredag d. 26. august 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 753: Gud, du, som lyset og dagen oplod

Kære himmelske Far.
Stands tankernes meningsløse kværnen. Stop den vilde dans om mindreværd, uduelighed og frygten
for dagens krav. Giv mine følelser fasthed med fokus på dig, så jeg kan falde til ro og finde hvile. Lad
dit ansigt lyse over mig. Giv mig din fred.

Led mig, Frelser, ved din nåde,
også når jeg selv vil råde
og vil gå min egen vej;
sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne,
o, men lad mig aldrig savne
vished, at jeg tjener dig! (Salme DDS nr. 373, 2)

Fadervor …

Mandag d. 29. august 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 747: Lysets engel går med glans

Gode Gud
Jeg kalder på dig. I mig er der mørke, men hos dig er der lys. Jeg er ensom, men du forlader mig ikke.
Jeg er modløs, men hos dig er der hjælp. Jeg er urolig, men hos dig er der fred. I mig er der bitterhed,
men hos dig er der tålmodighed. Jeg forstår ikke dine veje, men du ved vej for mig.

Så lægger jeg mit liv i dine hænder,
så ved jeg, uanset hvordan det ender,
når du blir stor i mig, og jeg blir lille,
da er der ingen død
og ingens verdens nød,
der kan os skille. (Salme DDS nr. 658, 4)

Fadervor …

Tirsdag d. 30. august 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 745: Vågn op og slå på dine strenge

Kære Far
Jeg beder dig om, at du vil lede mig i mit liv og vise mig den vej, jeg skal gå, og hvad du ønsker, jeg
skal med mit liv. Lad lyset fra dig skinne ind i mit liv og mit sind, så jeg ser de steder, som trænger til
at blive støvet af, og så jeg kan se de ting, som jeg skal gøre op med.

Kom, sandheds Ånd! og vidne giv,
at Jesus Kristus er vort liv,
og at ej du af andet ved
end ham vor sjæl til salighed! (Salme DDS nr. 300, 1)

Fadervor …

Onsdag d. 31. august 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 752: Morgenstund har guld i mund

Kære Gud.
Tak, fordi jeg må tro, at jeg er af værdi, så jeg tør være sammen med andre mennesker, når de
indbyder mig til det. Lad ikke tankerne om, at jeg ikke er noget værd overvælde mig, så jeg søger
ensomheden frem for fællesskabet. Giv mig vilje og styrke til at trodse negative tanker og hjælp mig
til at sige til og fra på den rigtige måde.

Menneske, dit liv er stort,
uden dig bliver intet gjort,
synker du til bunds i sorgen,
rejser Gud dig op i morgen
med din næstes milde hånd. (Salme DDS nr. 370, 5)

Fadervor …

