VESPER

Bibeltekst.

(Lovprisning ved aftentid)
Salme: Nr. 787 Du, som har tændt millioner af stjerner
Indledende bøn:
L: Vær nådig, Gud, og red mig,
A: skynd dig til hjælp, Herre!

(Sl. 70,2)

L: Ære være Faderen, Sønnen og Helligånden,
A: som i begyndelsen sådan også nu og altid og i evighedernes
evighed.
Bibelsk salme

(Sl. 34,2-11)

L:

Jeg vil prise Herren til alle tider,
min mund skal altid lovsynge ham.

A:

Jeg fryder mig over Herren,
de ydmyge hører det med glæde.

L:

Ophøj Herren sammen med mig,
sammen vil vi hylde hans navn!

A:

Jeg søgte Herren, og han svarede mig,
han befriede mig for al min frygt.

L:

De, som retter blikket mod ham, stråler af glæde,
deres ansigter skal ikke forgræmmes.

A:

Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham,
han frelste ham af alle hans trængsler.

L:

Herrens engel lejrer sig omkring dem, der frygter ham,
og han udfrier dem.

A:

Smag og se, at Herren er god;
lykkelig den mand, der søger tilflugt hos ham.

L:

Frygt Herren, I hans hellige, for de, der frygter ham, lider ingen mangel.

A:

Løver kan lide nød og sulte, men de, der søger Herren, mangler intet
godt.

(Matt,6,25-34):

Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise
og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og
legemet mere end klæderne?
Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres
himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer
kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for
klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder
ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem.
Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen,
hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? I må altså ikke være bekymrede og
spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på
kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I
trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det
andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i
morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.
Stille meditation over teksten
Salme:

Kun en dag, et øjeblik ad gangen!
Hvilken trøst for den forsagte ånd!
Hvorfor skal mig uro holde fangen?
Alting hviler i min faders hånd.
Han, som har for mig en faders hjerte,
hver en dag jo også sende vil
mig den lille del af fryd og smerte,
som jeg netop trænger til.
Nær hos mig han vil mig altid lære
særlig nåde for hver enkelt tid.
Hver en dags bekymring han vil bære,
"kraft" og "råd" han kalder sig med flid.
Han vil vogte sine får så kære,
mætte sjælen ved sit nådebord.
"Som din dag er, skal din styrke være!"

det er løftet i hans ord.
Hjælp mig da at hvile trygt og stille
kun på dine løfter, Herre kær,
og ej troens dybe fred forspilde,
som i ordet kom mit hjerte nær!
Når mit sind er af bekymring fangen,
lær mig tage af din faderhånd
kun en dag, et øjeblik ad gangen
med en stille, ydmyg ånd!
(Lina Sandell)

Bøn:
L: Gud, du lader dig ikke tjene af menneskehænder,
som om du trængte til noget.
Det er dig, der giver alle liv og ånde og alle ting.
For i dig lever vi, ånder vi og er vi.
(Jfr. Ap.G. 17,24-25 og 28)
A: Giv os brød til krop og sjæl.
Giv os levende vand,
lad det i os blive en kilde til evigt liv.
Bevar os i din nåde.
Amen!
Fader vor (Alle)

Velsignelse:
L: Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!
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Tema: Bekymringsløshed

Alle: Amen
Salme: Nr. 522 Nåden er din dagligdag
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