Påskevandringen! – DAG 15
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.
Kristushymnen: Fil 2, 5-13
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,
for at i Jesu navn
hvert knæ skal bøje sig,
i himlen og på jorden og under jorden,
og hver tunge bekende:
Jesus Kristus er Herre,
til Gud Faders ære.
Derfor, mine kære, I, som altid har været lydige: Arbejd med frygt og bæven på jeres frelse,
ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. For det er Gud, der virker i
jer både at ville og at virke for hans gode vilje.
BØN
Herre Jesus Kristus, Vi bøjer os for dig i taknemlighed og tilbedelse!
Lydig mod dit kald og i kærlighed til dine, gik du den vej, du måtte gå.
Du drak det bitre bæger helt ud og følte dig forladt af alle, selv af Gud.
Dit mod og din hengivelse var så ødsel og så rig, og den kunne synes spildt. Men ved din død
gav du os liv, ved din kærlighed gav du os tro og håb.
Vi beder dig:
lad også os blive fyldt af din Ånd, så vi vover at gå, hvor vi skal gå, og tjener Gud, ligesom du
har tjent os. For du er vor Herre og Gud fra evighed til evighed. Amen

DAGENS SANG: ”Derfor har Gud højt ophøjet ham”
https://www.youtube.com/watch?v=2N_LxTebyhc

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,

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.

