Påskevandringen! – DAG 5
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.
Palmesøndag – Matt 21, 1-9
Meditation til palmesøndag
Prøv at forestille dig, at du er i Jerusalem på Palmesøndag. Du kan mærke solen og varmen –
lyset, der flimrer henover byens gader.
Mange mennesker, både børn og voksne, har stillet sig langs vejen, og der er en summen og
en forventning i luften. Folk har hørt, at Jesus kommer til byen.
Mange har palmegrene i hænderne, som de vil vaje med for at hylde ham som konge, når han
kommer forbi.
Nu kommer han – han kommer ridende. Han rider ikke på en stor stridshingst, som konger
ellers plejer. Han rider i stedet for på et æsel. Han er en anderledes konge.
Han siger, at han ikke er kommet for at herske, men for at tjene og give sit liv som løsesum
for mange.
Nu rider han lige henimod der, hvor du står. Han kommer for at tjene dig og lægge sit liv ned
for dig.
Som han kommer til dig nu, så prøv at mærke efter: hvad vil du gerne have, at han tjener dig
med? Hvad længes du efter, at han løser og befrier dig fra?
Vær stille et øjeblik og overvej hvad du vil svare ham.
BØN
Lovet være du, Herre Jesus Krist, for at du red ind i Jerusalem, selv om du vidste, at
domfældelse og død ventede dig.
Du ville herske ved at tjene, og du var lydig mod dit kald til døden på korset.
Herre og frelser!
Giv os af din kærlighed og trofasthed, så vi elsker dig og følger dig i at leve for andre og skabe
fred og retfærdighed på jorden.
Du er Herre i Himmel og på jord, og din vilje skal ske fra evighed til evighed. Amen,
DAGENS SANG: ”Se hvor nu Jesus træder” med Lise Petersen. https://youtu.be/g32-rjn9S6E

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:
Palmesøndag – Matt 21, 1-9
Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af
sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står
bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I
svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det
skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger:
Sig til Zions datter:
Se, din konge kommer til dig,
sagtmodig, ridende på et æsel
og på et trækdyrs føl.
Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og
lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper
ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik
foran ham, og de, der fulgte efter, råbte:
Hosianna, Davids søn!
Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn!
Hosianna i det højeste!
Da han nåede ind i Jerusalem, blev der røre i hele byen, og folk spurgte: »Hvem er han?« og
skarerne svarede: »Det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilæa.

