
Indledning til ledermøde.
* Start med at spille Outlandishs sang: I only ask of God
* Læs herefter mine overvejelser.

Undskyld Hr. Gud, hvor bor du?

Hvis du bor I Danmark, ser du vel ikke krigene i resten af verden?
Eller bor du måske så langt ude i Universet, at du slet ingenting ser?

Når man først begynder at spørge hvor Gud er, er man på
vildspor. Gud er en gennemgribende kærlighed, en magt bag
tilværelsen, og ikke en mand på en sky. Det ved vi måske godt,
men hvordan skal vi forholde os til nogen eller noget, som kan
være alt og intet på en gang? Alle steder og ingen steder?

Musikken er en god måde at nå ud til det uhåndgribelige på. Ligesom når en kærlighedssang ikke
bare handler om et bestemt menneske, vi er forelskede i, men om selve det at være forelsket. En
god kærlighedssang rammer os med følelsen bagved forelskelsen, og får os måske til at forstå
noget vigtigt med hjertet. En god salme kan gribe os med et pludseligt glimt af, hvad Gud kan være
for os.

Outlandish har skrevet en sang der handler om uretfærdighed. Og om hvordan Gud kan hjælpe os
med at føle mindre tomhed. Det er en bøn om, at vi aldrig må blive ligeglade med andres lidelse. I
sangen er Gud ikke en magt, vi sætter ind for at standse en krig, men en magt vi sætter ind for at
stoppe ligegyldigheden overfor alle krige.

Gud er ikke tanks og raketangreb. Gud er den kærlighed der får et helt folk til at lægge våbnene til
side. Ikke gennem tvang, men gennem overbevisning.

Sådan en meningsfyldt fred mellem folkeslag, der kommer indefra, kommer ingen steder og alle
steder fra. Vi må tro på, bede om og håbe på, at Gud ikke kun er til stede i vores del af verden,
men at alle kulturer og folk får lov at opleve kærlighedens Gud. Den Gud der er det modsatte af
ligegyldighed, tomhed og uretfærdighed.

Jeg synes det virker rigtig godt, at Outlandish synger sidste vers på spansk. Ligesom for at
understrege at en bøn til Gud om at være til stede, ikke bare handler om ét sted på jorden. Ikke
bare mig, men alle de andre også. Gud bor ikke i Danmark eller på en sky. Gud er overalt, hvor vi
eller andre beder om det.

* Ta’ eventuelt en snak om hvad vi hver især kan gøre for at modvirke ligegyldighed og
fremme indbyrdes kærlighed – også på tværs af kulturer, religioner o.s.v.
* Be’ følgende bøn – afsluttende med Fadervor
Kære Gud, lad mig ikke være ligeglad med verden udenom mig.
Kære Gud, lad mig prøve at se på retfærdighed med et blik der rækker længere end til mit eget
lands grænser.
Kære Gud, vær til stede på mange måder, i alle kulturer, men hold os alle fast i din kærlighed –
uanset hvor vi bor.
Fadervor…
* Slut af med at synge „Menneske din egen magt“



Sangteksten ser således ud:

I only ask of God
He won’t let me be indifferent to the suffering
That the very dried up death doesn’t find me
Empty and without having given my everything

I only ask of God
He won’t let me be indifferent to the wars
It is a big monster which treads hard
On the poor innocence of people
It is a big monster which treads hard
On the poor innocence of people

People, people, people

I only ask of God
He won’t let me be indifferent to the injustice
That they do not slap my other cheek
After a claw has scratched my whole body

I only ask of God
He won’t let me be indifferent to the wars
It is a big monster which treads hard
On the poor innocence of people
It is a big monster which treads hard
On the poor innocence of people

People, people, people

Solo le pido a Dios
Que la guerra no me sea indiferente
Es un monstro grande y pisa fuerte
Toda la pobre inocencia de la gente
Es un monstro grande y pisa fuerte
Toda la pobre inocencia de la gente

People, people, people


