Torsdag d. 1. september 2016
Anders Eskedal

Salme DDS nr. 51: Jeg er i Herrens hænder
Dagens bibelord:
Salmernes Bog 127,1:
”Hvis ikke Herren bygger huset, arbejder bygmestrene forgæves.
Hvis ikke Herren våger over byen, våger vægterne forgæves.”
Dagens tanke:
Omskrivning af bibelordet:
Hvis ikke Gud vil skærme os, arbejder både læger, politi og brandvæsen forgæves.
Dagens bøn:
Herre, vogt du selv vor by,
lad din trofasthed på ny
dybt i hjerterne erkendes,
så med tak mod dig vi vendes,
priser din barmhjertighed.
Fadervor

Fredag d. 2. september 2016
Anders Eskedal

Salme DDS nr. 743: Nu rinder solen op

Dagens bibelord:
To citater fra Klagesangene 3:
”Herrens troskab er ikke hørt op, hans barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen…”
(3,22-23a)
”Herren er god mod den, der håber på ham.” (3,25a)
Dagens tanke:
Hver morgen i min skål
en nåde uden mål
til mig nedflyder.
(Th. Kingo)
Dagens bøn:
Må vi få nåde til at gøre denne dag god for hinanden her på stedet og overalt, hvor vi færdes!
Fadervor

Mandag d. 5. september 2016
Anders Eskedal

Salme DDS nr. 441: Alle mine kilder skal være hos dig
Dagens bibelord:
Romerbrevet 6,3-4:
Paulus siger: ”Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død?
Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev
oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv”.
Dagens tanke:
Og alting var ved det gamle,
og dog så usigelig nyt,
og intet var anderledes.
Guds ord havde bare lydt.
(Johs. Møllehave)
Dagens bøn:
Vi beder i den treenige Guds navn:
Fadervor

Tirsdag d. 6. september 2016
Anders Eskedal

Salme DDS nr. 321: O kristelighed
Dagens bibelord:
Johs. 17,3:
”Dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud, og ham, du har udsendt, Jesus
Kristus.”
Dagens tanke:
Det evige liv drejer sig ikke om hvor længe, men om at alt bliver gjort fuldkomment.
Dagens bøn:
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!
(DDS 300,1)
Fadervor

Onsdag d. 7. september 2016
Anders Eskedal

Salme DDS nr. 754: Se, nu stiger solen af havets skød
Dagens bibelord:
Johs. Åbenbaring 21,5a
”Og han, der sidder på tronen, sagde: ”Se, jeg gør alting nyt!”
Dagens tanke:
Guds magt er kærlighed over alle grænser!
(Kaj Munk)
Dagens bøn:
Giv os en ny begyndelse,
og fund, hvor vi aldrig har ledt.
Fadervor

Torsdag d. 8. september 2016
Anders Eskedal

Salme DDS nr. 192: Hil dig, Frelser og Forsoner
Dagens bibelord:
Luk. 6,35c:
Jesus siger: ”Gud er god mod de utaknemlige og onde”.
Dagens tanke:
Din viden er vel så som så,
og din fornuft beskeden,
men du har mer’ at bygge på:
Din egoisme bør forslå
til hele menneskeheden!
(Piet Hein)
Dagens bøn:
Du, som har dig selv mig givet,
lad i dig mig elske livet…
(DDS 192,7)
Fadervor

Fredag d. 9. september 2016
Anders Eskedal

Salme DDS nr. 675: Gud, vi er i gode hænder
Dagens bibelord:
Romerbrevet 8,38-39:
Paulus siger: ”For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget
nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen
anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.”
Dagens bøn:
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,
så bøjer jeg mig ned
og søger trøst og fred
hos dig, min skaber.
(DDS 658,1)
Fadervor

Mandag d. 12. september 2016
Anders Eskedal

Salme DDS nr. 15: Op, al den ting, som Gud har gjort
Dagens bibelord:
1. Mos. 1,28:
”Og Gud velsignede dem og sagde til dem: Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer
den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!”
Dagens tanke:
Så rig er jorden, som vor Gud
har givet os at arve,
for ved dens skatte på hans bud
et levebrød at have.
Dagens bøn:
Men må vi få nåde til at gøre denne dag god for hinanden her på stedet og overalt, hvor vi færdes!
Fadervor

Tirsdag d. 13. september 2016
Anders Eskedal

Salme DDS nr. 634: Du ved det nok, mit hjerte
Dagens bibelord:
Romerbrevet 12,21:
”Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode.”
Dagens tanke:
Du skal elske din næste som dig selv,
du skal bære på de andres himmelhvælv,
du skal dele dine lykker
ud i tusindvis af stykker.
(Iben Krogsdal, 2009)
Dagens bøn:
Spænd over os dit himmelsegl.
Rør jorden med din finger.
Lad himmelbuen være spejl
for lyset, som du bringer.
Sæt fredens bue som et skjold
mod mørke, død og krigens vold –
du himmelbuens Herre.
(DDS 29,1)
Fadervor

Onsdag d. 14. september 2016
Anders Eskedal

Salme DDS nr. 31: Til himlene rækker din miskundhed, Gud
Dagens bibelord:
Salmernes Bog 36,8-9a:
”Hvor dyrebar er dog din godhed, Gud!
Mennesker søger tilflugt i dine vingers skygge.
De mætter sig ved ovefloden i dit hus.”
Dagens tanke:
Som himlenes favn er din kærlighed, Gud,
som havenes dyb dine domme.
(B.S. Ingemann)
Dagens bøn:
Herre, vær os evig nær!
Vær os nær, når sol oprinder,
og når sol og stjerneskær
i den dybe nat forsvinder!
Lad din ånd ej fra os vige,
til vi ser dig i dit rige!
(DDS 404,2)
Fadervor

Torsdag den 15. september 2016
Anders Eskedal

Salme DDS nr. 727: Gud, du fra dine de herlige højeloftssale
Dagens bibelord:
Salmernes Bog 67,7:
”Jorden har givet sin afgrøde. Gud, vor Gud velsign os.”
Dagens tanke:
Jorden vi pløjer og sæden vi sår i det lave.
Vækst og velsignelse dog kun er himmelens gave.
(Grundtvig)

Dagens bøn:
Du, som gav alt,
du, som har stjernerne talt,
dig må vi huske at takke.
Fadervor

Fredag d. 16. september 2016
Anders Eskedal

Salme DDS nr. 730: Vi pløjed og vi så’de
Dagens bibelord:
Jakobs Brev 1,17a:
”Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven, fra lysenes fader.”
Dagens tanke:
Og han, som vokse lod på jord
de gyldne aks og vipper,
han bliver hos os med sit ord,
det ord, som aldrig glipper.
(DDS 729,4)
Dagens bøn:
For høsten her og høsten hist
vor Gud ske lov og ære,
som ved vor Herre Jesus Krist
vor Fader ville være!
(DDS 729,9)
Fadervor

Mandag d. 19. september 2016
Anders Eskedal

Salme DDS nr. 729: Nu falmer skoven trindt om land
Dagens bibelord:
Matt. 6,32:
Jesus siger: "Jeres himmelske Far ved, hvad I trænger til!"
Dagens tanke:
Føden og klæden nok du får
af ham i morgen som i går.
Og når hans sol for dig går ned,
arver du al hans herlighed.
O, Gud ske lov!
(DDS 41,8)
Dagens bøn:
Lær mig at følge min skabers vilje
som himlens fugle og markens lilje!
Fadervor

Tirsdag d. 20. september 2016
Anders Eskedal

Salme DDS nr. 728: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
Dagens bibelord:
2. Korintherbrev 9,6:
Paulus skriver: ”For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår
rigeligt, skal også høste rigeligt.”
Dagens tanke:
Lad os mindes, hvordan Jesus fortalte om den fattige enke, at hun gav af sin fattigdom, alt hvad hun
havde. (Mark. 12)
Dagens bøn:
Så lær mig, o Herre, at dig til behag
jeg bruger det pund, mig blev givet.
(DDS 728,4)
Fadervor

Onsdag d. 21. september 2016
Anders Eskedal

Salme DDS nr. 732: Dybt hælder året i sin gang
Dagens bibelord:
Lammet siger i Johannes’ Åbenbaring 22,13:
”Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden.”
Dagens tanke:
Lad visne kun, jeg ved den trøst, som ligefuldt består:
Min frelsers træ på Golgatha en evig krone bær',
thi livet frem af graven går, som Kristus gennembrød!
(C.J. Boye)
Dagens bøn:
Du, som lever, når jeg dør,
fyld mig nu med godt humør,
bind mit korte liv til dit,
så jeg ånder dybt og frit,
brug min mund og tag min hånd,
sommerlyse Helligånd!
(Hans Anker Jørgensen)
Fadervor

Torsdag d. 22. september 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 52: Du, Herre Krist

Bibeltekst: Den Nye Aftale Luk. 1,46-49:
Så sagde Maria: ”Jeg takker Gud af hele mit hjerte
og glæder mig over at han er min frelser.
Han har udvalgt mig selv om jeg ingenting er værd.
Fra nu af vil alle mennesker kalde mig velsignet,
for Gud er fuld af magt, og han har gjort store ting for mig.
Hans navn er helligt!”

Bono fra U2 synger sådan her om sit liv i sangen Magnificent:
”Jeg blev født til at være hos dig
og for at synge for dig,
jeg havde ikke noget valg.”

Fadervor…

Fredag d. 23. september 2016
Helle Park Thorsen

Salme DDS nr. 57: Herre, fordi du

Bibelord fra 1. Kor. 1,21-25:
”For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham
gennem sin egen visdom,
besluttede Gud at frelse dem, som tror,
ved den dårskab, der prædikes om.
For jøder kræver tegn, og grækere søger visdom,
men vi prædiker Kristus som korsfæstet,
en forargelse for jøder
og en dårskab for hedninger;
men såvel som grækere,
prædiker vi Kristus som Guds kraft
og Guds visdom.
For Guds dårskab er visere end mennesker,
og Guds svaghed er stærkere end mennesker.”
Dagens tanke:
Det er uklogt at være for sikker på sin egen visdom.
Det er sundt at blive mindet om,
at den stærkeste kan svækkes og den kloge fejle.
(Gandhi)
Bøn:
Gud, vi takker dig, fordi du er komme til os,
ikke i det fjerne og ophøjede,
men i det varme og nære,
og fordi du ser hvert enkelt lille menneske,
ser dets værdi,
selv om det ikke selv kan se det.
Fadervor…

Mandag d. 26. september 2016
Helle Park Thorsen

Salme DDS nr. 3: Lovsynger Herren

Bibeltekst: Luk. 1,51-53:
”Han har øvet vældige gerninger med sin arm,
splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker;
han har styrtet de mægtige fra tronen,
og han har ophøjet de ringe;
sultende har han mættet med gode gaver,
og rige har han sendt tomhændet bort.”
En tanke fra Ordsprogenes Bog: ”Mands hovmod går forud for fald, ydmyghed for ære.”

Bøn:
Vor Gud og Far!
Vi takker dig for de mægtige ting, du gjorde imod os,
da du lod din Søn blive menneske i en verden,
hvor alle strides om magten.
Du gjorde dig sårbar og svag,
og først for sent forstod vi,
at da du var svag,
var du stærkere end menneskers styrke.
Send os din Helligånd,
lad din kraft overskygge os,
så du lever i os,
og vi får styrke til at være svage
og kærlighed til at være sårbare.
Fadervor…

Tirsdag d. 27. september 2016
Helle Park Thorsen

Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene

Bibeltekst: Filipperbrevet 2,5-9:
”I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus,
han, som havde Guds skikkelse,
regnede det ikke for et rov
at være lige med Gud,
men gav afkald på det,
tog en tjeners skikkelse på
og blev mennesker lig;
og da han var trådt frem som et menneske,
ydmygede han sig og blev lydig indtil døden,
ja, døden på et kors.
Derfor har Gud højt ophøjet ham
og skænket ham navnet over alle navne.”
En tanke af Piet Hein: ”Lad os blive mennesker!”

Bøn:
Så beder vi, Gud,
giv os mod til at leve et menneskeliv,
at vokse i kærlighed, folde os ud,
til alt bliver ét i en lovsang til Gud,
som sendte sit ord i Kristus til jord.
Fadervor…

Onsdag d. 28. september 2016
Helle Park Thorsen

Salme DDS nr. 369: Du, som gi’r os liv og gør os glade

Bibeltekst: Matthæus 25,40:
”Sandelig siger jeg jer:
Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre,
det har I gjort mod mig.”

En tanke fra Nelson Mandela:
”En nation bør ikke dømmes på,
hvordan den behandler sine mest højtstående borgere,
men sine mest lavtstående.”

Bøn:
Kære Gud.
Vær med dem, der har magt og indflydelse.
Giv dem visdom og kærlighed,
så de holder hovedet koldt og hjertet varmt.
Lad os alle agte hinanden som søskende i Guds familie.

Fadervor…

Torsdag d. 29. september 2016
Helle Park Thorsen

Salme DDS nr. 58: Jesus! Frelser og Befrier

Bibeltekst: Lukas 6,37:
Jesus siger:
”Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes.
Tilgiv, så skal I få tilgivelse.”

K. E. Løgstrup har formuleret følgende: ”Det er kun det utilgivelige, der kan tilgives.”

Bønnen ”forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere” i Fadervor betyder, at vi selv er
aktive med tilgivelse af andre, og at vi i den sammenhæng beder Gud om hjælp for os selv.

Fadervor…

Fredag d. 30. september 2016
Helle Park Thorsen

Salme DDS nr. 694: Jesus, at du blev min broder

Bibeltekst: Matthæus 18,21-22:
”Da kom Peter til ham og spurgte:
Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder,
når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange?
Jesus svarede ham:
Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange.”

Desmond Tutu formulerer følgende:
”At tilgive er ikke at glemme; det er i virkeligheden at huske – at huske og ikke benytte sig af sin
ret til at slå igen. Det er en ny chance for en ny begyndelse. Og ”huske-delen” er særdeles vigtig.
Især hvis du ikke ønsker at gentage, hvad der skete.”

Bøn:
Far i Himlen
Vi beder om styrke til at tilgive, ligesom du har tilgivet os
Hør os når vi sammen beder

Fadervor…

