Påskevandringen! – DAG 1
Vær med på denne online påskevandring, som måske kan være en hjælp til at gøre påskens budskab
mere nærværende.
I 16 dage fra 1. april til 16. april vil der hver eneste morgen komme et nyt punkt til vandringen
gennem påsken. Vandringen er bygget op omkring hele frelseshistorien helt fra skabelsen og til
opstandelsen. Følg med her på facebook hver morgen.

INDLEDENDE BØN
Korsfæstede og opstandne frelser! Gør det stille i mit indre! Sænk din fred i mit hjerte! Tal
dit ord til mig. Amen
LÆSNING – find din bibel eller læs nederst i opslaget.
Skabelse: 1. mos 1, 26-28.30-31 og 1. mos 2, 1-4
REFLEKSION
Skabt! Ønsket! Elsket! – disse 3 ord gentager jeg ofte for mig selv. Det er gode og
opmuntrende ord, som du også er velkommen til at sige til dig selv, når du om et øjeblik
måske stiller dig foran spejlet. Hele frelseshistorien formidler til dig, at du er skabt, ønsket
og elsket! Helt fra skabelsens morgen så Gud på alt, som han havde skabt og konstaterede, at
det var godt. Han ser til dig i dag og gentager disse ord fra profeten Sefanias, når han
betragter dig:
Herren din Gud er hos dig,
helten, der bringer frelse.
Han fryder sig i glæde over dig
og viser dig sin kærlighed på ny.
Han jubler over dig med fryd.
BØN
Herre, du har skabt os til dig, og vort hjerte er uroligt,
indtil det finder hvile hos dig.
Dit er dagens lys.
Nattens mørke er dit.
Dit er livet - og døden.
Jeg er din og tilbeder dig.
Lad mig hvile i fred, velsign den kommende dag og lad mig vågne for at prise dig. Amen

DAGENS SANG: Salme 8 af Arvid Asmussen”:
https://www.youtube.com/watch?v=_4x_8yT_5p4

Velsignelse:
Modtag Herrens velsignelse:
Herren velsigne og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred! Amen,
------------------------------------------------------------------------Læsning:
Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over
havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.«
Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte
han dem. 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!«
Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev
morgen, den sjette dag.
Således blev himlen og jorden og hele himlens hær fuldendt. På den syvende dag var Gud
færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt det
arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på den dag
hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte.
Det var himlens og jordens skabelseshistorie.

