Mandag d. 1. februar 2016
Anders Fisker

Salme DDS nr. 676: Guds fred er mere end englevagt
Herre Kristus, Guds Søn.
Du kommer med din fred
ind i vores urolige verden.
Hjælp os i dag med at åbne vore hjerter
for dit stærke ord,
så vi fornyes, modnes og styrkes
i en verden, hvor så meget er omskifteligt og flygtigt.
Hjælp os at kende forskel
på det ægte og det tomme.
Velsign os og lær os at kende din vilje med vort liv.
Fadervor …

Tirsdag d. 2. februar 2015
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 321: O kristelighed
Andagterne i februar citerer vers fra Møllehaves genfortælling af
Bibelhistorien
”Og sorg skal ikke være,
og hver en tåre viskes ud.
Og Gud og jord skal mødes
som en brudgom og en brud
Og glædesang skal lyde
fra et evigt jubelkor,
for jeg så den nye himmel,
og jeg så den nye jord”.
Bøn:
Far i Himlen
Lad os se det syn for os med en ny himmel og en ny jord.
Lad os her og nu leve med det håb som fortegn.
Fadervor…

Onsdag d. 3. februar 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 16. O Gud! hvor er du mer end skøn, v. 1-4
eller DDS nr. 300: Kom, sandheds Ånd! og vidne giv
Andagterne i februar citerer vers fra Møllehaves genfortælling af
Bibelhistorien
”Adam var en klump af jord,
men Gud lod sine ånde blæse
ind i Adams næse.
Sådan skabte Gud ved ord
dels af Ånd og dels af jord,
hele menneskeslægten.
Vi er også ånd og jord,
men Gud lod sin ånde blæse
ind i vores næse.
Kun når vi har luft og vejr,
er vi til og er vi her,
ellers bli´r vi jordstøv.”
Bøn:
Gode Skaber
Hjælp os til at leve, så vi kender til at være jorden tro.
Så vi kender vor skrøbelighed og samhørighed med al anden skabning.
Lad os også leve,
så vi tror din Ånd kan blæse nyt liv ind i vores hverdagsliv.
Fadervor…

Torsdag d. 4. februar 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 494: Kærlighed fra Gud
eller DDS nr. 696: Kærlighed er lysets kilde
Andagterne i februar citerer vers fra Møllehaves gendigtning af
Bibelhistorien
”Og som han skrev forleden:
”tro, håb og kærlighed”,
størst er dog kærligheden.
Den skal vi frelses ved.
Nu ser jeg i splittede dele.
Men når det hele er endt,
da skal jeg kende det hele,
li’som jeg selv er kendt”.
Bøn:
Herre
Styrk os i troen på, at kærligheden bliver, forbliver –
når alt andet ramler og forsvinder og vi går til.
Lad os tro så stærkt på kærligheden,
at vi har det ligesom om vi er kendte af dig,
nu og altid.
Fadervor…

Fredag d. 5. februar 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 294: Talsmand, som på jorderige
eller DDS nr. 613: Herre, du vandrer forsoningens vej
Andagterne i februar citerer vers fra Møllehaves genfortælling af
Bibelhistorien
De to disciple på vej til Emmaus genkendte følgesvenden som Kristus,
da han brød brødet med dem, og troen kom til dem:
”I hjerterne brændte der glædesblus.
Den levende Kristus i Emmaus!
Fra nu af til verdens ende
vil den levende gi´ sig til kende.
Han brænder i hjertet som hjertets glød.
Vi kender ham, når han rækker os brød.
Og hver gang han gi´r sig til kende,
skal menneskehjerterne brænde.”
Bøn:
Kære Jesus Kristus
Vi ber om, at vore hjerter også må brænde i dag for kærligheden til dig og
vore medmennesker.
Kristus, hjælp os dertil. Giv dig til kende.
Fadervor ….

Mandag d. 8. februar 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 292: Kærligheds og sandheds Ånd
Andagterne i februar citerer vers fra Møllehaves genfortælling af
Bibelhistorien
Pinsedag kom Helligånden som en susen,
Guds kærlighed blev nærværende for mennesker:
”Hvilken herlig pinsedag,
da de hørte Åndens blæsen.
Det er Åndens væsen,
selv en blomst, den ånder på,
vågner op og kan forstå
verdensherligheden.
Hvilken herlig pinsedag,
Ånden fyldte deres lunger,
de fik nye tunger.
Jesu ord på alle sprog
når nu ud i hver en krog
så at tungen gløder.”
Bøn:
Gode Helligånd
Lad os her i vintermørket se glimt af dit lys.
Så vi også trods mørket sanser verdensherligheden.
Lad os- ved din Ånd -trodse vor forskellighed
og tale stærkt og godt med hinanden.
Fadervor…

Tirsdag d. 9. februar 20156
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 241: Tag det sorte kors fra graven
Andagterne i februar citerer vers fra Møllehaves genfortælling af
Bibelhistorien
”Som Marias navn blev sagt,
da hun stod med sorg og savn,
bindes vi ved dåbens pagt
sammen med hans frelsernavn.
Glad blev hun som før var trist,
fyldt af gravens tomme gru.
Du er hans fra først til sidst,
og så end en dag endnu.
Han, som blev i klude svøbt,
kan dit navn, som du kan hans.
I hans navn blev du døbt
til hans påskemorgens glans.”
Bøn:
Kære frelser Jesus
Tak fordi jeg kan tro, jeg er Guds barn altid.
Tak fordi dit og mit navn hører sammen evigt.
Fadervor …

Onsdag d. 10. februar 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 52: Du, Herre Krist
Andagterne i februar citerer vers fra Møllehaves gendigtning af
Bibelhistorien
”Herre, vor Herre, til hvem skal vi gå?”
Det er det spørgsmål, han svarede på.
Han som er blevet stedfortræder
for alle, der svigtes, og alle der græder.
På alle jordens grusomme steder,
for hver fornægter og hver forræder.
”Herre, vor Herre, til hvem skal vi gå?”
Det er det spørgsmål, han svarede på.”
Bøn:
Herre, vor Herre.
Tak fordi du svarede på alle de svære spørgsmål om mening og
meningsløshed med dit liv,
som et liv fuldkommengjort i kærligheden.
Hjælp os til med vores liv at svare tilbage,
så godt vi kan på alle livets udfordringer.
Fadervor …

Torsdag d. 11. februar 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 492: Guds igenfødte, ny-levende sjæle
Andagterne i februar citerer vers fra Møllehaves gendigtning af
Bibelhistorien.
Her kommer slutningen på fortællingen om Den Fortabte Søn:
”Gud elsker alt, hvad han skabte.
Han er de fortabtes ven.
Han elsker især de fortabte
og samler dem op igen.
Gudfaders øjne er milde,
og alt bli’r nyt for hans blik.
De tabte be’r han til gilde
og frelser med fuld musik.
Og når de frelste bli’r onde,
fordi en fortabt vender hjem,
så kender Gud deres grunde.
Så frelser han også dem!”
Lad os bede:
Kære Gud.
Tak fordi du kalder alle os fortabte hjem til dig.
Lad os mødes med samme mildhed i sind og handling.
Fadervor…

Fredag d. 12. februar 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 365: Guds kærlighed ej grænse ved
Andagterne i februar citerer vers fra Møllehaves gendigtning af
Bibelhistorien.
Lignelsen om den barmhjertige samaritaner slutter sådan:
”Den barmhjertige vi kalder ham, du ved,
fra Samaria – hvad er barmhjertighed?
At hjælpe fjerne og nære
og slet ikke kunne la’ være.”
Lad os bede:
Barmhjertige Gud
Du har hjertet på rette sted.
Hjælp os til at have hjertet vores rette sted,
når vi møder mennesker med brug for vores hjælp.
Hjælp os at hjælpe
som vi gerne selv vil hjælpes
en anden gang.
Fadervor …

Mandag d. 15. februar 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 41: Lille Guds barn, hvad skader dig
Andagterne i februar citerer vers fra Møllehaves gendigtning af
Bibelhistorien.
Her et vers fra dengang Jesus velsigner de små børn.
Jesus siger:
”Som himlens fugle i luften,
som liljer og roser og mos
trodser børn snusfornuften,
dem sidder Guds engle hos.
Hjertet skal overvintre
kulden og truslen!
Nej, børn må I ikke hindre.
Lad de små børn komme til mig.”
Lad os bede:
Kære far i Himlen.
Tak fordi vi altid har barnekår i dit Rige.
Lad os erfare din omsorg og vejledning.
Og lad os som børn have øje for alt det vidunderlige,
der er givet os.
Fadervor …

Tirsdag d. 16. februar 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 675: Gud, vi er i gode hænder
Andagterne i februar citerer vers fra Møllehaves gendigtning af
Bibelhistorien.
Her er slutverset fra fortællingen om Peter, der går på vandet,
ligesom Jesus –
og falder i:
”Vorherre har tro for mere end to.
Og den, som tror på sin egen tro,
om så han er stor blandt profeter,
vil synke ligesom Peter,
hvis ingen griber hans hånd.”
Lad os bede:
Kære Vorherre.
Giv os mod og kræfter til at vove os ud på dybt vand engang i mellem.
Hold os faste i hånden.
Både personligt og sammen i arbejdet her i Korshæren
Fadervor …

Onsdag d. 17. februar 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 557: Her vil ties, her vil bies
Andagtsstykkerne i februar citerer vers fra Møllehaves gendigtning af
Bibelhistorien.
Som afslutning på beretning om Jesu helbredelse af en lam, kommer dette:
”Der er en forunderlig sammenhæng,
overalt hvor Guds søn er til stede.
Den lamme stod op og tog sin seng.
Og huset fyldtes af glæde.”
Lad os bede:
Jesus, Guds søn.
Vær til stede i vores liv og i vores arbejde i Korshæren.
Lad os have øje for dine undere og glædes derved.
Fadervor …

Torsdag d. 18. februar 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 362: Gør dig nu rede, kristenhed
Andagtsstykkerne i februar citerer vers fra Møllehaves gendigtning af
Bibelhistorien.
Her er et vers, der gengiver ord fra Jesu bjergprædiken:
”Skin som et lys i en stage,
husk at lyset er alt.
Gud er stærk i de svage,
I er Guds lys og salt.
Salig´ er de grædefærdige
de skal trøstes og le.
Salige er de barmhjertige.
De skal få Gud at se. ”
Lad os bede:
Kære lysets Gud.
Tak fordi du lyser din velsignelse over vores hverdagsliv.
Tak fordi vi må tro,
at du er med os alle dage,
både de lette og de tunge.
Hjælp os til at give det bedste til hinanden.
Fadervor …

Fredag d. 19. februar 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 31: Til himlene rækker din miskundhed, Gud
Andagtsstykkerne i februar citerer vers fra Møllehaves gendigtning af Biblen.
Dette vers er fra Jesu bjergprædiken:
”Gud er med dem, der forsømmes.
Livet er mer’ end en drøm.
For at I ikke skal dømmes,
så lad vær´ med at døm!
Salig´ de grædefærdige
de skal trøstes og le.
Salige er de barmhjertige.
De skal få Gud at se.”
Lad os bede:
Kære Gud
Når vi lever sammen, kan vi blive uenige,
og tænke dårlige tanker om hinanden.
Hjælp os til at få talt ud om tingene,
så vi ikke fordømmer hinanden.
Værn os mod fjendebilleder.
Lad os favne forskelligheden blandt os.
Fadervor …

Mandag d. 22. februar 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS 373: Herre, jeg vil gerne tjene
Andagtsstykkerne i februar citerer vers fra Møllehaves gendigtning af Biblen:
Da Jesus kaldte de første disciple, sagde han sådan:
”Men Jesus svarede: ”Vær som du er!
Lad ordet fra himlen råde.
For det, jeg har brug for, er folk som jer.”
Og de forlod deres både.”
Lad os bede:
Kære far i himlen.
Tak fordi din søn kan bruge os, som vi er, til sit Riges komme.
Tak fordi du ser os som mennesker både med fortrin og med fejl.
Og stadig kan du bruge os.
Lad os derfor være rummelige over for hinanden,
og stole på,
at den anden også bliver brugt til Guds Riges komme.
Fadervor …

Tirsdag d. 23. februar 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 70: Du kom til vor runde jord
Andagtsstykkerne fra februar citerer vers fra Møllehaves gendigtning af
Biblen:
Her handler det om Jesus, der døbes af Johannes:
”Johannes døbte ham med sin hånd –
Mens håret endnu var vådt,
fløj duen ned som Guds Helligånd.
Og alting var såre godt.
Da Jesus blev døbt, blev verden ny.
Det blev os til glæde og gavn.
En due fløj gennem en sollys sky.
Og du er døbt i hans navn.”
Lad os bede:
Kære Jesus.
Tak fordi vi døbes til at tilhøre dig
som den korsfæstede og opstandne frelser.
Tak for, at det er lysets sejr over alt mørke,
som vi får del i.
Lad os vise vores glæde
over vores samhørighed med dig ved
at fremme vores indbyrdes fællesskab.
Fadervor …

Onsdag d. 24. februar 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 71: Nu kom der bud fra englekor
Andagtsstykkerne i februar citerer vers fra Møllehaves gendigtning af Biblen.
Her er hvad jomfru Maria svarer englen,
efter at hun har hørt bebudelsen af,
at hun skal føde frelseren:
”Hans lys skal skinne som solens lys
for døve og halte og blinde.
Nu ved du, drengen har Gud til far.
Og: ”Jeg er Guds tjenerinde.”
Det er Marias svar.”
Lad os bede:
Kære far i Himlen.
Du som både er Jesu far og vor far.
Lad lyset fra Jesu liv oplyse vores liv.
så vi ser, hvad vi skal bruge dagen til.
Så vi søger at gøre din vilje, Gud.
Fadervor …

Torsdag d. 25. februar 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 26: Nærmere, Gud, til dig,
Andagtsstykkerne i februar citerer vers fra Møllehaves gendigtning af Biblen.
Jakobs drøm bliver til dette vers:
”Jakob så i drøm en stige,
som gik op til Himmerige.
Engle – smukke uden lige –
sang på Jakobs himmelstige,
sang om de usigelige,
sang om Gud og Himmerige,
over Jakobs himmelstige.”
Lad os bede:
Kære Gud, der kommer til os i drømme.
Hold os fast på drømmen om en jord,
hvor kun kærlighed bor.
Fadervor …

Fredag d. 26. februar 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 674: Sov sødt, barnlille
Andagtsstykkerne i februar citerer vers fra Møllehaves gendigtning af Biblen.
I sidste vers om Moses,
der bliver fundet, mens han flyder rundt i en sivkurv,
hedder det:
”Som Moses lå på Nilen
en lille udsat mand,
bli´r barnet ført til dåben
og bæres over vand.
Hvert liv er fuldt af fare,
som kurven gjort af siv.
Dog står Guds engleskare
på vagt om barnets liv.”
Lad os bede:
Kære Gud.
Lad din engleskare passe på os, som også har sårbare liv.
Lad vores sårbarhed hjælpe os til at brugen dagen godt i tide.
Hjælp os til at værne om den, der er svag.
Fadervor …

Mandag d. 29. februar 2016
Jørgen Lasgaard

Salme DDS nr. 728: Du gav mig, o Herre, en lod af din jord
Andagtsstykkerne i februar indeholder citater fra Møllehaves gendigtning af
Biblen.
Moses lærte dette ved den brændende tornebusk:
”Guds navn er en gåde, som rummer alt.
Det navn lærte Moses at kende.
”Jeg er”, er mit navn, fik Moses fortalt,
min flamme skal altid brænde.
Den brænder som i en tornebusk,
den brænder og varmer evigt.”
Lad os bede:
Kære Gud.
Du som hedder ”Jeg Er” vi takker dig for livets gave.
Lad os være optændte af din kærlighed,
så vi brænder for at gøre godt.
Fadervor …

