Kirken skal være villig til
at arbejde på tværs
af landegrænser .

Kirken skal engagere sig i
socialt arbejde.

Kirken har ingen betydning
for unge i dag.

Kirken skal fastholde os i
traditionen.

Kirken skal tage initiativ
til fællesspisning.

Kirken skal tage stilling i
diskussionen om
”de for tidligt fødte”.

Kirken er overflødig i det
21. århundrede.

Kirken skal ansætte
kirkemusikere i stedet for
organister.

Kirken skal tage initiativ til
dåbsundervisning.

Kirken skal have
en venskabsmenighed uden
for landets grænser.

Kirken skal ansætte en stab
af medarbejdere til at
varetage de mange
arbejdsopgaver.

Kirken skal ansætte
sognemedhjælpere og
missionærer i stedet for
kordegne.

Kirken skal engagere sig i
lokalpolitik.

Kirken er uden betydning i
det at være kristen.

Er det kedeligt at gå i kirke?

Bør der sidde unge i
menighedsrådet?

Hvad mener du om:

Hvad med de gamle?

Religiøs tolerance

Hvad kan man gøre for at
ændre på det?

Kirken skal blande sig i
politiske spørgsmål.

Jesus sagde til ham:
”Jeg er vejen og
sandheden og livet;
ingen kommer til Faderen
uden ved mig.”
Joh 14,6

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.”
1 Mos 1,26

”For således elskede Gud
verden, at han gav sin
enbårne søn, for at enhver,
som tror på ham, ikke skal
fortabes, men have evigt
liv.”
Joh 3,16

Hvad mener Jesus med,
at han er livet?

Hvad vil det sige, at
mennesker skal herske over dyrene?

Verset kaldes ofte ’den lille bibel’,
hvorfor?

”Herren er min klippe,
min borg, min befrier,
min Gud, mit bjerg,
hvor jeg søger tilflugt,
mit skjold, min frelses horn
og min fæstning.”
Salme 18,3

”Før mig blev der ikke
dannet nogen gud, efter mig
vil der ingen være; jeg, kun
jeg, er Herren, der er ingen
anden frelser end mig.”
Esajas 43,10b-11

”Men du, Herre,
er en barmhjertig
og nådig Gud,
sen til vrede, rig på
troskab og sandhed.”
Salme 86,15

Hvad tænker I om Gud,
når I læser dette?

Hvad siger disse vers om Gud og
andre guder?

Har I selv erfaret disse sider

”Derved er Guds kærlighed
blevet åbenbaret iblandt os:
at Gud har sendt sin
enbårne søn til verden, for
at vi skal leve ved ham.”
1 Joh 4,9

”Herren er ikke sen til at
opfylde sit løfte, sådan som
nogle mener, men han har
tålmodighed med jer, fordi
han vil, at ingen skal gå
fortabt, men at alle skal nå
til omvendelse.”
2 Peter 3,9

”Værdig er du, vor Herre og
Gud, til at få pris og ære
og magt; for du har skabt
alle ting, af din vilje blev de
til og blev skabt.”
Åb 4,11

Har Guds kærlighed betydning
for jer i hverdagen?

Kan man gå fortabt?

af Gud?

Skabelse eller evolution?
Hvad tror I på?

Gud svarede Moses: ”Jeg er
den, jeg er!” Og han sagde:
”Sådan skal du sige til
israelitterne: Jeg Er har
sendt mig til jer.”
2 Mos 3,14

”Herren er mit lys og min
frelse, hvem skal jeg da
frygte? Herren er værn
for mit liv, hvem skal jeg da
være bange for?”
Salme 27,1

”Jeg danner lys og skaber
mørke, jeg frembringer fred
og skaber ulykke, jeg,
Herren, frembringer alt
dette.”
Esajas 45,7

Hvad siger Guds navn om ham?

Hvad betyder det for jer, at/hvis
Herren er værn for jeres liv?

Skaber Gud ulykke?

Næste dag så han Jesus
komme hen imod sig og
sagde: ”Se dér er Guds lam,
som bærer verdens synd.”
Joh 1,29

”Min Gud kommer mig i
møde med sin troskab, Gud
lader mig frydes over mine
fjender.”
Salme 59,11

Hvorfor kaldes Jesus ’Guds lam’?

Er det i orden at frydes over
sine fjender?

”Herre, du hævnens Gud,
du hævnens Gud, træd frem
i stråleglans!”
Salme 94,1

Hævner Gud? Er hævn tilladt?

”Herren er konge!”
Salme 93,1a
”For Gud er hele jordens
konge, syng hyldestsang!”
Salme 47,8

Hvad forbinder I med en konge?

”Faderløses fader og
enkers forsvarer er Gud i
sin hellige bolig. Gud giver
de ensomme et sted at bo,
han fører fanger ud og giver
dem lykke, kun de
genstridige skal bo i det
nøgne land.”
Salme 68,6-7
Hvad siger dette om Gud?

To ting har mit folk
gjort: ”De har forladt mig,
en kilde med levende vand
og de har udhugget
cisterner, cisterner, der slår
revner og ikke kan holde
vand.”
Jeremias 2,13
Gud er en kilde med levende vand,
hvilken betydning har det, at vandet
er levende?

”Jeg er Alfa og Omega,
siger Gud Herren, han som
er og som var og som
kommer, den Almægtige.”
Åb 1,8

Hvad siger dette om Gud?

”Glemmer en kvinde sit
diende barn? Glemmer en
mor det barn, hun fødte?
Selv om de skulle glemme,
glemmer jeg ikke dig.”
Esajas 49,15

Hvad siger dette om Gud?

Sig ikke til din næste:
”Gå, og kom igen i morgen,
så vil jeg give dig det”, hvis
du har det, han beder om.
Ordspr 3,28

Skal vi altid give næsten,
det, han beder om?

”Og løft ikke dit blik
mod himlen, så du ser solen,
månen og stjernerne, hele
himlens hær, og lader dig
forlede til at tilbede og
dyrke dem.”
5 Mos 4,19

”Når man frygter Herren,
lever man i fuld tryghed, og
for børnene er det en
tilflugt.”
Ordspr 14,26

”Menneskefrygt kan sætte
fælder, men den, der stoler
på Herren, er i sikkerhed.”
Ordspr 29,25

Hvad er tryghed for jer?

Hvad er menneskefrygt?

og astrologi i dag?

”Men han blev gennemboret
for vore overtrædelser og
knust for vore synder. Han
blev straffet, for at vi kunne
få fred, ved hans sår blev vi
helbredt.”
Es 53,5

”Alle begår vi mange fejl.
Hvis én ikke fejler i tale, er
han fuldkommen og kan
tøjle hele sit legeme.”
Jakob 3,2

Hvorfor er straf for synd nødvendig?

Har vores tale så stor betydning?

Hvad med horoskoper

”Hos dig må der ikke
findes nogen, som lader sin søn
eller datter gå gennem ilden,
ingen, der driver spådomskunst
eller trolddom, ingen, der tager
varsler, ingen, der bruger magi,
ingen, der udtaler besværgelser,
spørger dødemanere eller
sandsigere til råds eller søger
orakel hos de døde.
5 Mos 18,10-11
Forekommer noget af dette i dag
i Danmark?

”For det er Guds vilje, at I
ved at gøre det gode skal
stoppe munden på tåbelige
og uforstandige mennesker.”
1 Pet 2,15
Hvordan kan det gode
lukke munden på uforstandige?

”For I fór vild som får, men
er nu vendt om til jeres
sjæles hyrde og
tilsynsmand.”
Jak 2,25

”Troen kommer altså af
det, der høres, og det, der
høres, kommer i kraft af
Kristi ord.”
Rom 10,17

Hvad tænker I om dette billede af
Jesus?

Hvad vil det sige?

”Og tilpas jer ikke
denne verden, men lad jer
forvandle, ved at sindet
fornyes, så I kan skønne,
hvad der er Guds vilje: det
gode, det som behager ham,
det fuldkomne.”
Rom 12,2

”Alle skal underordne sig
under de myndigheder, som
står over dem, for der findes
ingen myndighed, som ikke
er fra Gud, og de, som
findes, er forordnet af Gud.”
Rom 13,1

Hvad vil det sige at tilpasse sig
verden?

Gælder dette i vores samfund i dag?

”De hævdede at være
vise, men blev tåber, og de
skiftede den uforgængelige
Guds herlighed ud med
billeder i skikkelse af
forgængelige mennesker,
fugle, firbenede dyr og
krybdyr.”
Rom 1,22-23

(se evt. ApG 5,29)

Forekommer dette i dag?

”Sådan vil også min
himmelske fader gøre med
hver eneste af jer, der ikke
af hjertet tilgiver sin
broder.”
Matt 18,35

Hvad vil det sige, at tilgive af hjertet?

”Den, der nægter sin næste
godhed, har også glemt
frygten for den Almægtige.”
Job 6,14

Passer det?
Kender I eksempler på dette?

”Kan du finde frem
til det dybeste i Gud? Kan
Du finde ind til det inderste i
den Almægtige? Det er
højere end himlen – hvad
kan du udrette? Det er
dybere end dødsriget – hvad
kan du forstå?”
Job 10,7-8
Hvad siger det om Gud og os?

“Too much mercy…often resulted
in further crimes which were fatal
to innocent victims who need not
have been victims if justice had
been put first and mercy second.”
Agatha Christie/Joh 8,11
(For megen nåde… resulterede ofte i
flere forbrydelser, som var fatale for
uskyldige ofre, der ikke behøvede at
være blevet ofre, hvis retfærdighed
var kommet i første række og nåde i
anden række.)

”De fleste mennesker
udfører hovedsagelig
meningsløst arbejde. Når de
trækker sig tilbage, går
denne sandhed op for dem.”
Brendan Francis/2 Tess 3,10
/Ordspr 21,25-26

”Den, der pønser på hævn,
holder sine egne sår friske.”
Francis Bacon/Ordspr 20,22

Kan man lukke sine egne sår ved at
tilgive?

”Ethvert job er af
betydning, når det udføres
med betydning.”
Oliver Wendell Holmes/2
Tess 3,11-12

”Livskvalitet er: at have det
godt med sig selv, at have
det godt med andre, at have
det godt med det, man
laver.”
John Engelbrecht

Hvad er livskvalitet for jer?

Hvad er meningsløst arbejde?

”Bekymringer er som
småbørn. Jo mere man
kæler for dem, jo bedre
trives de.”
Douglas W. Jerrold/Matt 6,34

”Der findes intet så
sjældent, som et helt og
holdent ondt menneske, - det
skulle da lige være et helt og
holdent godt.”
Denis Diderot/Rom 3,23

”Danskerne har samme
forhold til kirken, som til
tankstationer. Først når
lampen på benzinmåleren
lyser, ser bilisten sig om
efter en tankstation.”
Egon Lausen/Es 55,7
Er vi danskere ugudelige?

“It is possible to pay another
man’s debts on his behalf, but it is
not possible to make a guilty man
innocent by suffering in his
place.”
Carl Lofmark/Es 53,5-6
Er der forskel på at være
uskyldig og at være tilgivet?
(Det er muligt, at betale en anden
mands gæld på hans vegne, men det
er ikke muligt, at gøre en mand
uskyldig ved at lide på hans vegne.)

”Du kan ikke græde for hele
verden. Det er udenfor
menneskelig formåen.
Du må vælge.”
Jean Anouilh/Es 1,17

”Ensomhed er Guds
audiensværelse.”
Walter Savage Landor/
Sl 118,8+13-14

”Det værste øjeblik for en
ateist er, når han er
virkelig taknemlig og ingen
har at sige tak til.”
Dante Gabriel Rosetti/
Sl 117/Sl 118,28

Hvad kan du så gøre?

Hvad kunne dette betyde?

Hvorfor det?

”Dogmet om Bibelens
ufejlbarlighed er ikke mere
selvindlysende end dogmet
om pavernes
ufejlbarlighed.”
Thomas Henry Huxley

”Det, vi kalder
retfærdighed, er blot den
uretfærdighed, vi er flest
om.”
Svend Borberg

”Når et samfund ikke har
andet fælles ideal end
velstand, er det bygget på
sand.”
Everard Green

Findes der en grundlæggende
retfærdighed?

Hvad er det danske samfund bygget

”Mennesket bliver ikke
straffet for sine synder, men
gennem dem.”
Elbert Hubbard

”Det er med tro ligesom
med gummistøvler – de er
kun til glæde for dem, der
har dem på.”
Sten Kaalø

”Bibelens inspiration
afhænger af uvidenheden
hos den mand, som læser
den.”
Robert G. Ingersoll/
2 Tim 3,16

Hvad er synd?
Kan vi lære af vores synder?

Hvordan kan din tro indirekte gavne
et andet menneske?

Er Bibelen ufejlbarlig?

på?

Hvad betyder det?

”Det kommer til syvende og
sidst ikke an på, hvordan vi
tænker – men på, hvordan
vi lever.”
Bjørnstjerne Bjørnson/
2 Kor 5,10

”Sandt etisk er et
menneske kun, når det redder alt
liv, som det kan hjælpe, og
undlader at skade noget levende.
Livet er i sig selv helligt. Etik er
det til det grænseløse udvidede
ansvar mod alt, som lever.”
Albert Schweitzer

Hvad vil det sige i hverdagen?

“There may be some
incorrigible human beings
who cannot be changed
except by God´s own mercy
to that person.”
Warren E. Burger/1 Joh
5,1/Rom 6,4
(Der kan være nogle uforbederlige
mennesker, som kun kan forbedres
gennem Guds nåde mod dette
menneske.)

”Gode mennesker behøver
ikke loven til at fortælle dem
om at opføre sig ansvarligt,
mens dårlige mennesker
altid finder en måde at
omgå loven.”
Platon/
Sl 37,31

“The greatest happiness of
the greatest number is the
foundation of morals and
legislation.”
Jeremy Bentham
Er det sandt, at dette er grundlaget
for moral og lovgivning?
(Den størst mulige lykke til det
størst mulige antal individer er
grundlaget for moral og lovgivning.)

“Guilt is absent when the
act is justified.”
Warren E. Burger

Er der forskel på, om gerningen eller
personen, der udfører gerningen,
retfærdiggøres?
(Skyld er fraværende, når handlingen
retfærdiggøres.)

”Juridisk er man skyldig,
hvis man overtræder andres
rettigheder. Etisk er man
skyldig, hvis man tænker på
det.”
Immanuel Kant/
Matt 5,27-28

“To hold that the act of
homosexual sodomy is somehow
protected as a fundamental right
would be to cast aside millennia of
moral teaching.”
Warren E. Burger/3 Mos
18,22;20,13/Rom 1,26-27/1 Kor 6,9/
1 Tim 1,10
(At fastholde at retten til at udøve
homoseksuel sodomi er beskyttet som en
fundamental rettighed vil være lig at
tilsidesætte årtusinders moralske lære.)

“Integrity is doing the right
thing, even if nobody is
watching.”
Spencer Johnson/Sl 62,13

(Integritet er at gøre det rette,
selv når ingen ser det.)

“Relativity applies to
physics, not ethics.”
Albert Einstein

”Hvis jeg var prins eller
lovgiver, ville jeg ikke
spilde min tid på at sige,
hvad man burde gøre.
Jeg ville gøre det selv eller
holde min mund.”
Rousseau/Ordspr 21,23

Kan etik ikke være relativ?
(Relativitet gælder fysik, ikke etik.)

”Når man handler
etisk, forsøger man ikke
bare at tilgodese sig selv og
tilfredsstille sine egne
interesser. Man handler i
stedet ud fra nogle
principper eller tager
hensyn til andre ved at lade
deres interesser tælle næsten
lige så meget med som ens
egne.”

”Moral er intet andet end
regulering af egoismen.”
Jeremy Bentham

Er moral nødvendig for at et samfund
kan fungere?

”Fælles for alle etiske
spørgsmål er, at det drejer
sig om valg, som ikke kan
begrundes ved at henvise
til erfaringer eller konkrete
forhold.”

Passer det?

”Etik drejer sig om, hvad vi
skal gøre som
enkeltindivider og som
samfund. Har etik betydning
for jer i hverdagen?”

”Etik er videnskaben om
den menneskelige pligt.”
David Swing

Hvad er grundlaget for den
menneskelige pligt?

”For mange er erkendelsen
måske smertelig – men også
moralen er sæsonbestemt og
underkastet moden.”
Federico Fellini

Hvis dette er sandt – hvad bestemmer
da moralen i dag?

”Den officielle moral er
noget, man kræver af andre,
men virkelige moralkrav
kan man med rimelighed
kun stille til sig selv.”
Poul Henningsen

Har vi en officiel moral i Danmark?

”Hvis Gud bliver et produkt
af menneskers fantasi, får
han menneskeskikkelse, og
så hører han op med at være
Gud.”
Hans Schack/Es 44,6

”Jeg skælver for mit land,
når jeg tænker på, at Gud er
retfærdig.”
Thomas Jefferson/Ez 9,15

”Gud i himlen er den
eneste, som ikke bliver træt
af at lytte til et menneske.”
Kierkegaard
Sl 66,19/Sl 37,5/Sl 145,18

”Hvis Gud fandtes, så havde
han vel ikke været så dum at
skabe hedninger.”
Tage Danielsson/Ez 33,11

”Gud ser alt, men han
fortæller det ikke til nogen.”
Armensk ordsprog/Sl 10,14

”Der er meget, som jeg kun
kan tale med Gud om.”
Goethe/Sl 40,2-3

“Sir, my concern is not
whether God is on our side;
my concern is to be on
God´s side, for God is
always right.”
Abraham Lincoln/Dan 9,14b

“There is a God shaped vacuum in
the heart of every man which
cannot be filled by any created
thing, but only by God, the
Creator, made known through
Jesus.”
Blaise Pascal/Sl 62,2; 63,2

“We turn to God for help
when our foundations are
shaking, only to learn that it
is God who is shaking
them.”
Charles C. West/Job 5,17

(Min herre, mit anliggende er ikke,
om Gud er på vores side; mit
anliggende er at være på Guds side,
for Gud har altid ret.)

(Der er et tomrum skabt af Gud i
ethvert menneskes hjerte, som ikke
kan fyldes af noget skabt, men kun af
Gud, Skaberen, der er kendt gennem
Jesus.)

Hvorfor gør Gud dette?
(Vi vender os mod Gud, når vore
fundamenter ryster, men vi lærer da,
at det er Gud, der ryster dem.)

“What God chooses for us
children of men is always
the best.”
Karl Barth/Jer 29,11

“God is not only true,
but Truth itself.”
Pave Leo XIII/Joh 14,6

“A comprehended god
is no god.”
Chrysostomos/Sl 145,3

(Det, som Gud vælger for os
menneskebørn, er altid det bedste.)

(Gud er ikke kun sand, Han er
Sandheden.)

(En begribelig gud er ingen gud.)

”Du har magt over
mennesker, så længe du ikke
tager alt fra dem. Når du
har taget alt fra en mand, er
han ikke længere i din magt
– han er fri igen.”
Alexander Solsjenitsin/
Job 1,20-21
Er Job fri?

“Unlimited power is apt to
corrupt the minds of those
who possess it; and this I
know, my lords, that where
laws end, tyranny begins.”
William Pitt the younger
Lukas 22,25-26
(Ubegrænset magt er tilbøjelig til at
fordærve forstanden, hos dem, der
besidder den; dette ved jeg, mine
herrer, at hvor love ophører, der
begynder tyranni.)

“Power is dangerous unless
you have humility.”
Richard J. Daley/Matt 18,4

(Magt er farlig, med mindre du har
ydmyghed.)

“Sooner or later, man has
always had to decide
whether he worships his
own power or the power of
God.”
Arnold Toynbee/Sl 9,20-21
(Før eller senere, har mennesket altid
måtte beslutte, om han tilbeder sin
egen magt eller Guds magt.)

“Not the power to
remember, but it’s very
opposite, the power to
forget, is a necessary
condition for our existence.”
St. Basil/Ef 4,32
(Ikke evnen til at huske, men det stik
modsatte, evnen til at glemme, er en
nødvendig betingelse for vores
eksistens.)

“Too often we underestimate the
power of a touch, a smile, a kind
word, a listening ear, an honest
compliment, or the smallest act of
caring, all of which have the
potential to turn a life around.”
Leo F. Buscaglia/Matt 25,35-36
(Alt for ofte undervurderer vi styrken
af en berøring, et smil, et venligt ord,
et lyttende øre, en ærlig kompliment,
eller den mindste omsorg, alt dette
har jo potentiale til at ændre et liv.)

”De sørgeligste
forsamlinger, jeg kommer i,
er hvor folk har for mange
penge. Der er de nemlig alle
bange for at miste nogen af
dem.”
Viggo Kampmann/Ordspr
23,4

”Det er en slags åndeligt
snobberi, der får folk til at
tro, at de kan blive lykkelige
uden penge.”
Albert Camus/Sl 37,16-17

”Én person med en tro har
samme styrke som 99
mennesker, der blot har en
interesse.”
John Stuart Mill/Hebr 11,1

Hvad er forskellen på tro og
interesse?

”Tro er at tro på det, du
ikke ser; troens belønning er
at se det, du tror.”
Augustin/Rom 8,24-25

“Faith is different from
proof; the latter is human,
the former is a gift from
God.”
Blaise Pascal/Ef 2,8

(Tro er anderledes end bevis; det
sidste er menneskeligt, den første er
en gave fra Gud.)

”Det er hjertet, som
fornemmer Gud og ikke
fornuften. Dette er troen:
At Gud føles i hjertet, ikke i
forstanden.”
Blaise Pascal/Ordspr 3,5

”Tro er ikke en
trylleformular, som tvinger
Gud til at handle efter min
vilje.”
Kjell Arild Pollestad/Ordspr
16,3

“The ultimate ground of
faith and knowledge is
confidence in God.”
Charles Hodge/Sl 71,5

“You can’t convince
a believer of anything; for
their belief is not based on
evidence, it´s based on a
deep seated need to believe.”
Dr. Carl Sagan

(Den ultimative årsag til tro og viden
er tillid til Gud.)

Hvorfor har de behov for at tro?
(Du kan ikke overbevise en troende
om noget som helst; for deres tro er
ikke baseret på beviser, den er
baseret på et dybtliggende behov for
at tro.)

“When belief in a god dies,
the god dies.”
Harlan Ellison/Es 43,10b-11

“This is faith: a renouncing
of everything we are apt to
call our own and relying
wholly upon the blood,
righteousness and
intercession of Jesus.”
John Newton/2 Kor 5,14-15

Er Gud afhængig af menneskers tro?
(Når troen på en gud dør, dør guden.)

(Dette er tro: at give afkald på alt,
hvad vi er tilbøjelige til at kalde
vores eget og i stedet fuldt ud stole på
Jesu blod, retfærdighed og forbøn.)

“Belief is the death of intelligence.
As soon as one believes a doctrine
of any sort, or assume certitude,
one stops thinking about that
aspect of existence.”
Robert Anton Wilson

“I would rather live my life as if
there is a God and die to find out
there isn’t, than live my life as if
there isn’t and die to find out
there is.”
Albert Camus/2 Kor 5,10

Kan tro og intelligens forenes?
(Tro er lig intelligensens død. Så snart
man tror på et hvilket som helst
doktrin, eller antager vished, holder
man op med at tænke over dette
aspekt af tilværelsen.)

(Jeg vil hellere leve mit liv som om,
der er en Gud og så, når jeg dør,
finde ud af, at der ingen Gud er, end
jeg vil leve mit liv, som om der ingen
Gud er, og så, når jeg dør, finde ud af,
at der er en Gud.)

”Tro er én ting, og
naturvidenskab er noget
helt andet. Darwin og det,
han stod for, er data. Og det
med Gud er en trossag. De
to ting udelukker absolut
ikke hinanden, men man
kan slet ikke blande dem
sammen.”

”Spørgsmålet er ikke, om
der er plads til Gud.
Spørgsmålet er, om
naturvidenskaben kan favne
mennesket. For mennesket
er meget mere komplekst,
end naturvidenskaben kan
rumme.”

“Faith is deliberate
confidence in the character
of God whose ways you may
not understand at the time.”
Oswald Chambers/Sl 91,9

(Tro er velovervejet tillid til Guds
karakter, selv om du måske ikke
forstår hans veje i øjeblikket.)

”Naturvidenskaben udtaler sig
per definition ikke om ting, der
ikke kan måles og vejes. Gud kan
vi ikke erkende med
naturvidenskabelige metoder, så
der har vel aldrig været plads til
Ham. Men det er heller ikke
naturvidenskabens hensigt at
begribe Ham; det er at forstå det,
som kan forstås
naturvidenskabeligt. Så er der
også plads til Gud.”

”Jeg mener, at der
burde være plads til Gud i
naturvidenskaben på den måde, at
man ikke udelukker den
mulighed, at visse fænomener
bedst – i nogle tilfælde
udelukkende – forklares som
resultat af transcendent,
intelligent aktivitet. På basis af
mit kendskab til kristendom og til
naturvidenskab oplever jeg ingen
konflikt, men på visse punkter en
smuk, gensidig supplering.”
John Nørgaard Nielsen

”Det ville være naivt som
naturvidenskabsmand at
tro, vi har fundet svaret på
alt, og som menneske har
man brug for at have en tro,
som går ud over de regler,
du kan sætte op i
naturvidenskaben. Men at
ensbetydende med, at du
skal fornægte det, du ved. ”

”Spørgsmålet kan
også stilles: Er der plads til
naturvidenskaben uden
Gud? Den Naturvidenskabelige metode kræver
ikke tro på Gud, men jeg
tror, forskerne er ydmyge
nok til at vide, at der er
meget derude, som de ikke
kan vide og ligeledes heller
ikke kan udelukke.”

Tror du på Gud?

Hvordan ser en kristen ud?

Hvad betyder det?

Hvem kan kalde sig en
kristen?

Har politik og kristendom
noget med hinanden at
gøre?

Kan Gud indvirke direkte
i dit liv?

Ikke at tage stilling er det
også at tage stilling?

Har du nogensinde oplevet
Gud mere ”nærværende”
end sædvanligt?

Er det svært at tale om Gud
sammen med andre?
Hvordan har du det med
at bede sammen med andre?

Er der ting, man skal
kunne, vide, gøre, klæde sig i
og så videre, for at være en
god kristen?

Hvad er en god salme?
Skal de gamle salmer
skrottes for enhver pris?

Hvordan vil du beskrive
Gud?

Vil du betegne dig selv som
kristen?

Hvad er Helligånden for en?
Tror du på Helligånden?

Har Gud skabt verden?

Har det nogen betydning for
dig i dagligdagen?

Skal kirken rådgive i etiske
spørgsmål?

Kan du nævne nogle
fordomme om
kristendommen?

Hvem er kirken?

Vil du gerne giftes i en
kirke?
Hvorfor lige i en kirke?

Hvorfor siges der sådan?

Hvad betyder kirken for
dig?

Hvad ser kristne anderledes
på end ikke-kristne?

Hvad forstår du ved
næstekærlighed?

Kommer du der ofte?

Er kristne bedre mennesker
end ikke-kristne?

Hvem er din næste?

Hvad kan du se Gud i?

Hvad er tro?

Hvor?

Hvad betyder tro i Hebr
11,1?

Hvad forstår du ved ”et
godt liv”?
Kender du nogen, der ikke
har ”et godt liv”?

Kan du nogle Bibel-citater
udenad?

Er mennesket godt eller
ondt?

Skal der være en mening
med alt?

Hvad betyder de?

Hvad med dig selv?

Også med vold, voldtægt,
krig, sult osv.?

Tror du på alt i Bibelen?

Kan du fortælle Gud alt?

Hvorfor får vi ikke alt det vi
beder Gud om?

Hvad kan man bruge
Bibelen til?

Hvad fx?
Hvorfor er det i orden?

Kan du nævne navnet på 8
af de 12 disciple?

Hvad handler de 4
evangelier om?

Hvad skete der
skærtorsdag?

(Simon kaldet Peter, Andreas, Jakob,
Johannes, Filip,
Bartolomæus, Thomas,
Matthæus, Jakob, Thaddæus, Simon
Kananæer, Judas Iskariot.
Se Matt 10,2-4)

(Om Jesu liv og hans forkyndelse)

(Jesus holdte påskemåltid med sine
disciple og indstiftede nadveren og
han blev senere fanget af romerne i
Getsemane have)

Hvilket sprog blev Det
Gamle Testamente
oprindeligt skrevet på?

Hvem kom med bebudelsen
om, at Jomfru Maria skulle
føde Jesus?

Hvor mange bøger/skrifter
indeholder Det Gamle
Testamente?

(Ærkeenglen Gabriel)

3 muligheder: 23, 39, 43

(Hebraisk)

(Det rigtige svar er 39)

Hvad er Kristi
Himmelfartsdag?

(Den 40. dag efter påske. Bibelen
fortæller, at Jesus var sammen med
disciplene 40 dage efter opstandelsen.
Herefter blev han opløftet til himlen.)

Hvilke 3 fristelser
udfordrer Djævlen Jesus
med i ørkenen?
(1. Jesus skulle gøre sten til brød, så
han kunne spise;
2. Jesus skulle blive hersker over alle
riger på jorden, hvis han ville tilbede
Djævelen;
3. Jesus skulle styrte sig ned fra et
højt sted og bevise, at han ikke kom til
skade, fordi engelen beskytter ham.
Se Luk 4)

Hvor mange bøger/skrifter
indeholder Det Nye
Testamente?
3 muligheder: 12, 24, 27

(Det rigtige svar er 27)

Han var én af Jesu disciple,
og huggede et øre af én af
ypperstepræstens tjenere,
da soldaterne tog Jesus til
fange.

Hvor blev Jesus korsfæstet?

I hvor lang tid lod Gud det
regne ved den store
vandflod, hvor Noa byggede
arken?

(På Golgata, et bjerg uden for

Hvad hed han?

Jerusalem)
(40 dage og 40 nætter.
Se 1 Mos 8,4; hele beretningen om
vandfloden står i 1 Mos kap. 6-9)

(Han hed Peter)

Jesus blev forrådt af én af
sine disciple. Hvem?

Fortæl hvad der skete den
første pinse.

(Judas. Han angav Jesus til de
romerske soldater, og fik 30 sølvpenge
for det)

(Der kom tunger af ild, som satte sig
på disciplene, så de kunne tale
forskellige sprog. Se ApG kap. 1-2)

(Se Matt 18)

Hvad er det, der ikke kan
komme igennem nåleøjet?

Noa havde 3 sønner.
Hvad hed de?

Han var tolder og sad oppe i
et træ, da Jesus kom
forbi. Hvad hed han?

(De hed Sem, Kam og Jafet)

(Han hed Zakæus)

(En kamel. Sagt om den
riges adgang til himmeriget.
Se Matt 19,24)

Fortæl lignelsen om
manden, der ikke ville
eftergive gæld.

Moses løftede sin stav og
rakte hånden ud over havet.
Det delte sig i to, så Moses
og hans folk kunne gå over.
Hvad hed havet?
(Det røde hav)

Hvad er syndefaldet?
Fortæl hvad der skete.

Hvad hedder Adam og Evas
to ældste sønner?

(Kain og Abel)

Hvor gammel mener man,
at Jesus blev?

Hvornår kom
kristendommen til
Danmark?

(Kristendommen blev indført i
Danmark under Harald Blåtand
omkring år 960. Dengang var det den
romersk-katolske kirke.)

I trosbekendelsen siger vi:
”Vi forsager Djævelen…”
Hvad betyder forsager?

(Syndefaldet kaldes det, at Eva og
Adam spiser af kundskabens træ i
Edens have. Se 1 Mos 3.)

Hvor mange disciple var der
omkring Jesus?

(Ca. 30 år)

(At sige nej til. Vi siger nej til
Djævelen og alle hans gerninger og alt
hans væsen.)

Han blev slugt af en hval og
spyttet op på
strandbredden.

Hvad symboliserer brød og
fisk?

Hvad hed han?

(Nadveren)

(12)
(Jonas. Han var profet og
havde været ulydig mod Gud.)

Fortsæt følgende sætning
fra trosbekendelsen:
”Jeg tror på Gud Fader…”

Fortsæt følgende sætning
fra trosbekendelsen:
”Jeg forsager Djævelen…”

Hvordan lyder fortsættelsen
til Fadervor:
”Led os ikke ind i
fristelse…”

(den Almægtige, himmelens og
jordens skaber.)

(og alle hans gerninger og alt hans
væsen.)

(men fri os fra det onde).

Luther satte i sin tid gang i
reformationen af den
romersk-katolske kirke.
Hvornår fik det betydning
herhjemme?

Hvad er skibet symbol på i
kirken?

(Du skal elske Herren din Gud af hele
dit hjerte og af hele din sjæl og af hele
din styrke og af hele dit sind, og din
næste som dig selv. Matt 22,34-40)

(I 1536 blev vores kirke evangelistluthersk.)

(På kirken selv.)

Tre måneder gammel blev
han lagt i en sivkurv, for
ikke at blive slået ihjel af
den ægyptiske konge. Hvad
hed han?

Hvem var det, der nedlagde
filisterkæmpen Goliat?

(Moses)

Hvordan lyder det dobbelte
kærlighedsbud?

(Det gjorde David med en stenslynge.
Dengang var han kun en hyrdedreng,
men senere blev han Israels
største konge. 1 Sam 17)

Hvad fejrer vi påskedag?

(Jesu opstandelse)

Hvorfra fandt Jesu
himmelfart sted?

Fortæl lignelsen om
arbejderne i vingården.

Hvad er ”De 10 bud”?

(Matt 20)

(De bud, som Gud if. den
gammeltestamentlige beretning gav
Moses på to stentavler på Sinajbjerget. 2 Mos 20; 34)

Abraham skulle gøre noget
specielt med sin søn Isak.
Hvad har det?

Over Jesu kors hang et skilt
med ordet INRI.
Hvad betyder det?

(Han skulle tage ham til landet Moria
og ofre ham til Gud. Men Gud
ombestemte sig, og Isak blev reddet.
1 Mos 22)

(En latinsk forkortelse for ”Jesus fra
Nazaret, jødernes konge”. Joh 19,19)

Hvilken evangelist har et
bevinget menneske som
symbol?

Hvem er slangen symbol på
i den kristne tradition?

Hvad hed Jesu mor?

(Mattæus)

(Djævelen. 1 Mos 3)

(Getsemane Have. ApG 1,12)

Jakob fik 12 sønner, men
holdt mest af Josef. Derfor
blev hans brødre
misundelige, og en dag tog
de ham og…
Hvad gjorde de?
(De kastede ham i en udtørret brønd.
Senere solgte de ham som slave til
Egypten.1 Mos 37)

(Maria, hun bliver kaldt jomfru
Maria.)

En af Jesu disciple var en
slags leder for de andre.
Hvad hed han?

Hvad betyder Abba?

(Far)

(Peter/Simon Peter)

I trosbekendelsen siger vi, at
vi tror, at Gud er himlens og
jordens skaber. Hvad
betyder det?
(Vi tror, at himlen og jorden ikke er
blevet til ved en tilfældighed eller en
fejltagelse. Gud står inde for det
skabte.)

Hvad fejres i pinsen?

Hvor mange sakramenter
har vi i Folkekirken?

(Helligåndens komme og
kirkens fødselsdag. ApG 2)

(2, dåb og nadver)

Elisabet og Zakarias var
gamle, da englen Gabriel
fortalte, at de skulle have
barn. Hvad skulle de kalde
barnet?
(Johannes; Johannes Døberen. Luk 1)

Hvem er Baal?

Hvad er regnbuen symbol
På i den kristne tradition?

(En kanaanæisk, hedensk
frugtbarhedsgud. If. GT er det ofte
Baal, som israelitterne vender sig til,
når de ikke tilbeder Gud.
F.eks. Jer 2,8)

(Den er et pagtstegn. Efter den store
vandflod satte Gud regnbuen på
himlen som tegn på, at han aldrig
mere vil lade vandet blive en flod,
der ødelægger alt levende.
1 Mos 9,12-17)

Hvem var de første der
besøgte Jesus, Maria og
Josef, efter at Jesus var
blevet født? og hvordan viste
de at Jesus var blevet født?
(Det var hyrderne på marken, som
havde set og hørt englene synge Guds
pris og fortalt om barnet i krybben.)

Hvad er ankeret symbol på?

(Ankeret, som også er et kors, er
symbol på tro og håb. Under
forfølgelser af kristne har ankeret
været brugt som et hemmeligt kors.)

Hvad betyder advent?

(Advent betyder ”komme” og er den
tid, der går forud for julen. I gammel
tid var det en faste og bodstid, hvor
man gjorde sig klar til Jesu komme.)

Han var forlovet med Jesu
mor Maria og han hed Josef.
Hvilket arbejde havde han?

(Han var tømrer)

Hvad er et sakramente?

Hvad er fisken symbol på i
den kristne kirke?

(Et sakramente er en handling, der
rummer et synligt tegn og et ord af
Jesus selv.)

(Den er dels et nadversymbol jf. Matt
14,17, dels et symbol på Kristus, idet
det græske ord for fisk er blevet brugt
som forkortelse for Jesus Kristus,
Guds Søn, Frelser.)

Hvad hedder det sidste
skrift i Det Nye Testamente?

Nævn mindst 6 af de 10
plager, der ramte Egypten.

(Johannes Åbenbaring. Det er blevet
til under en kristenforfølgelse i
Lilleasien omkring år 95.)

(1. Vand blev til blod; 2. Frøer; 3.
Myg; 4. Fluer; 5. Kvægpest; 6.
Bylder; 7. Hagl; 8. Græshopper; 9.
Mørke; 10. Den førstefødtes død. Se 2
Mos 7-12)

I Bibelen hører vi om ”de
skriftkloge”.
Hvem er det?

Hvad er Bjergprædikenen?

(Jødiske lærere med den opgave at
studere Moseloven og udlægge den
til brug i dagligdagen. De kaldes også
”lovkyndige”.)

(En samling af taler, som Jesus har
holdt. Den handler om Gudsriget.
Matt 5-7)

Hvad hedder de 3 vigtigste
konger i Det Gamle
Testamente?

I Bibelen hører vi om
”farisæere”. Hvem er det?

Hvad betyder ”Amen”?

(Saul, David og Salomo.)

(En jødisk religiøs retning, der lagde
stor vægt på at overholde Moselovens
mange bud. ”Farisæer” betyder én,
der skiller sig ud.)

(Det er hebraisk og betyder ”det står
fast”. Vi bruger det som afslutning
efter en bøn eller en bibeltekst.)

Hvordan besejrede Josva
byen Jeriko?

Hvornår gjorde Jesus sit
første under, og hvad var
det?

Hvad fejrer vi i julen?

(Han lavede vand til vin ved
brylluppet i Kana. Joh 2)

(Jesu fødsel)

Jesus blev bl.a. kaldt
”Messias”.
Hvad betyder det?

Hvem er Zakæus, og hvad
gør han efter at have mødt
Jesus?

(Det er hebraisk og betyder ”den
salvede”, og hentyder til profeternes
tale om en kommende konge, som alle
ventede på, og som efter jødisk
tradition skulle salves og dermed
indsættes af Gud.)

(Han var tolder, han gav halvdelen af,
hvad han ejede til de fattige og betalte
det tilbage, som han havde
opkrævet for meget. Luk 19)

(Med stilhed og trompeter. Jos 6)

Martha og Maria er to af
Jesu venner. Hvordan er de?
(Martha gør sig mange bekymringer,
og bebrejder Maria, at hun ikke gør
noget, men bare lytter til Jesus. Luk
10,38-42)

Skt. Birgittakorset er et
særligt formet kors med 5
huller eller cirkler. Hvad
symboliserer de?

Hvilket sprog blev Det Nye
Testamente skrevet på?

Hvad er en apostel?

(Græsk)

(Apostel er græsk og betyder
”udsending” eller ”sendebud”.)

(De er symbol for Jesu sår.)

Menneskene ville bygge et
tårn, som nåede helt op til
himlen. Hvad kalder vi
tårnet?

Hvem dømte Jesus til
døden?

Fortæl lignelsen om den
barmhjertige samaritaner.

(Pontius Pilatus, romersk statholder)

(Luk 10)

Hvilken evangelist har
ørnen som symbol?

Hvad hedder den største
brevskriver i Det Nye
Testamente?

(Babelstårnet 1 Mos 11)

Jakob og Esau var
tvillinger.
Hvem var ældst?

(Johannes)
(Esau. Men Jakob snød sig
til førstefødselsretten.)

(Paulus. Hans breve er skrevet
mellem år 50 og år 60)

Hvad betyder
”evangelium”?

Hvad hedder
de 4 evangelier?

Hvordan er beretningen om
den lamme og de 4 venner?

(Ordet er græsk og betyder ”et
glædeligt budskab”.)

(Mattæus, Markus, Lukas og
Johannes.)

(Mark 2)

Hvad betyder Genesis?

Hvem var Daniel?

I forbindelse med hvilken
begivenhed lærer Jesus os at
bede Fader vor?

(Skabelse. Første Mosebog kaldes
Genesis)

(Det var ham der blev kastet i en
løvekule. Dan 6)

Hvad er sabbat?

Hvad er et præludium og et
postludium?

Hvad betyder
”konfirmation”?

(Et forspil og et efterspil, som
organisten eller andre spiller i kirken)

(Bekræftelse. Konfirmation er en
bekræftelse på dåben)

(Sabbat er det jødiske navn for
helligdagen, der starter fredag aften,
ved solnedgang og slutter lørdag
aften ved solnedgang.)

(Bjergprædikenen. Matt 6)

Hvad skete der
Langfredag?

(Jesus blev korsfæstet)

Hvilken evangelist har en
okse som symbol?

(Lukas)

Hvad er et ”Judas-kys”?

Hvordan blev de 12 disciple
samlet?

(Et falsk kys. Judas angav Jesus ved
at kysse ham.)

(De blev alle kaldet af Jesus – og
forlod straks deres hverdag for at
slutte sig til ham.)

Samson var stærk, og hans
lange hår viste, at hans
kræfter kom fra Gud. En
dag blev han lokket i en
fælde, og mistede alle sine
kræfter. Hvordan gik det til?
(Filisterpigen Dalila klippede håret af
ham, mens han sov. Dom 16)

Hvordan vandt Moses over
Faraos soldater i Egypten?
(Gud lod Det Røde Hav opsluge
soldaterne, da de forsøgte at komme
over havet. 2 Mos 14-15)

Jesus blev bl.a. kaldt
Kristus.
Hvad betyder det?

Han var død og havde ligget
i graven i 4 dage, da Jesus
kom og råbte på ham.
Hvad hed han?

Et af skrifterne i Det Nye
Testamente hedder
Apostlenes Gerninger. Hvad
handler det om?

(Kristus er græsk og betyder ”den
salvede”, og hentyder til profeternes
tale om en kommende konge, som alle
ventede og som efter jødisk tradition
skulle salves og dermed indsættes af
Gud.)

(Han hed Lazarus og han blev levende
igen, da Jesus kaldte. Joh 11)

(Om kirkens første tid – fra pinse til
omkring år 60. Skriftet er en
fortsættelse af Lukasevangeliet.)

Hvad er en samaritaner?
(En person fra lande tSamaria. Jf.
lignelsen om den barmhjertige
samaritaner. Ordet ”samarit” har
fået sin betydning herfra. En samarit
er ”en, der er uddannet til at yde
førstehjælp”.)

3 af evangelierne kaldes ”de
synoptiske evangelier”.
Hvilke og hvorfor?
(Mattæus, Markus og Lukas. De
kaldes synoptiske (synopse betyder
fællessyn), fordi de har meget
tilfælles. Man mener, at forfatterne til
de 3 evangelier har brugt de
samme kilder.)

Står der sådan i Bibelen:
”Og da de en dag var ude i
det fri overfaldt Abel sin
bror Kain og slog ham
ihjel”.

Står der sådan i Bibelen:
”Den af jer, der er uden
synd, skal kaste den første
sten på hende”.

(Se svaret i 1 Mos 4,8)

(Se svaret i Joh 8,8)

Hvad er nadveren?

(Nadver betyder aftensmåltid og
bruges om den kristne menigheds
fællesmåltid, som Jesus indstiftede
Skærtorsdag aften. Ved nadveren i
gudstjenesten modtager vi i brødet og
vinen Kristus, der døde og
genopstod for os.)

Står der sådan i Bibelen:
”Herre, hvor mange gange
skal jeg tilgive min broder,
når han forsynder sig imod
mig? Op til 7 gange? Jesus
svarede ham: Jeg siger dig,
ikke op til 7 gange, men op
til 12 gange”.
(Se svaret i Matt 18,22)

Står der sådan i Bibelen:
”Hans mor Maria var gift
med Josef, men før de havde
været sammen, viste det sig,
at hun var blevet med barn
ved Helligånden”.

Mim bibeltekst:

(Se svaret i Matt 1,18)

(Se Luk 10,31)

”En præst kom den samme
vej, han så manden, men gik
forbi”

Mim lignelsen om Den
Barmhjertige Samaritaner
og lad resten af holdet
gætte den.

(Se Luk 10)

Mim bibeltekst:

Mim bibeltekst:

Mim bibeltekst:

”Da åbnedes deres øjne, og
de opdagede, at de var
nøgne.”

”Grædende omfavnede og
kyssede han alle sine
brødre.”

”Og den syvende dag skal
præsterne gå syv gange
rundt om byen og blæse i
Trompeterne.”

(Se 1 Mos 3,7)

(Se 1 Mos 45,15)

(Se Jos 6,4)

Mim bibeltekst:

Tegn bibelteksten:

Tegn bibelteksten:

”Martha har travlt i
køkkenet, mens Maria
sidder og lytter til Jesus.”

”Jesus blev døbt i floden og
der kom en due fra himlen.”

”Det er lettere for en kamel
at komme igennem et
nåleøje, end for en rig at
komme ind i Guds rige”.

(Se Luk 10,38-42)

(Se Matt 3,13-17)

(Se Matt 19,24)

Mim bibeltekst :

Mim salmeverset:

Mim salmeverset:

”Han rejste sig og truede ad
stormen og Bølgerne.”

Vi rækker vore hænder
frem, som tomme skåle.
Kom til os, Gud, og giv os liv
fra kilder uden for os selv.

I østen siger solen op
Den spreder guld på sky.
Gå over hav og bjerge top,
Går over land og by.

(Se Luk 8,24)

Mim salmeverset

Mim salmeverset

Mim salmeverset

Op al den ting som Gud har
gjort, hans herlighed at
Prise! Det mindste, han har
skabt, er stort, og kan hans
magt bevise.

Et barn er født i Betlehem,
Thi fryder sig Jerusalem!
Halleluja, halleluja!

Du satte dig selv i de
nederstes sted. Du satte dig
op mod de stores fortræd.
Du satte dig ind i de yderstes
nød. Du satte dig ud over
dødsangst og død.

Mim salmeverset:

Mim salmeverset:

Mim salmeverset:

Lille Guds barn, hvad
skader dig? Tænk på din
fader i Himmerig. Han er så
rig han er så god, Ingen kan
stå hans magt imod. O, Gud
ske lov!

O, Du Guds lam! Med
korsets skam, du bar
alverden synder, derfra al
trøst begynder; miskundelig
forbarm du dig!

Min Jesus, lad mit hjerte få
en sådan smag på dig, at nat
og dag du være må min sjæl
umistelig!

Mim salmeverset:
Mim salmeverset:

Mim salmeverset:
Krist stod op af døde
I påske-morgenrøde!
Thi synge lydt og sjæleglad
Hans menighed i allen (alle)
stad:
Ære være Gud i det høje!

Spænd over os dit
Himmelsejl. Rør jorden med
din finger. Lad himmelbuen
være spejl for lyset, som du
bringer. Sæt fredens bue
som et skjold mod mørke,
død og krigens vold –
du himmelbuens Herre.

Op, alle som på jorden bor,
og takker Gud, vor Gud!
Hans pris af hellig englekor i
himlen synges ud.

Mim salmeverset:
Du kom til vor runde jord,
barn på bare fødder, midt
i engles julekor, med
Himlens frakkeskøder. Du
var dreng i Nazareth, stod i
tømrerlære, skar dit navn i
stort og småt, Jesus du min
Herre!

Mim salmeverset:

Mim salmeverset:

Mim salmeverset:

Velkommen igen, Guds
engle små, fra høje Himmel
-sale, med dejlige
solskinsklæder på, i jordens
skyggedale! Trods
klingrende frost godt år I
spå for fugl og sæd i dvale.

Glade jul, dejlige jul, engle
daler ned i skjul! Hid de
flyve med Paradis-grønt,
hvor de ser, hvad for Gud er
kønt, lønligt i blandt os de
gå.

Dejlig er den himmel blå,
lyst det er at se derpå, hvor
de gyldne stjerner blinke,
hvor de smile, hvor de vinke
os fra jorden op til sig.

Mim salmeverset:

Mim salmeverset:

Mim salmeverset:
Ingen er så tryg i fare
som Guds lille børneskare,
fuglen ej i skjul bag løvet,
stjernen ej højt over støvet.

Det første lys er ordet, talt af
Gud, det skabte lys, hvor alt
var øde, med fuglesang, med
blomster, der sprang ud,
med glæde over markens
grøde.

Mim salmeverset:

Mim salmeverset:
Tag det sorte kors fra
graven! Plant en lilje, hvor
det stod! Ved hvert skridt i
dødninghaven blomster
spire for vor fod!
Englevinger på vor grav for
den brudte vandringsstav!
Palmefugl for askekrukke!
Frydesang for hule sukke!

Det dufter lysegrønt af græs
i grøft og mark og enge.
Og vinden kysser klit og
næs, og redder urtesenge.
Guds sol går ind i krop og
sind, forkynder, at nu
kommer en varm og lys
skærsommer.

Nu lukke sig mit øje,
Gud fader i det høje,
i varetægt mig tag!
Fra synd og sorg og fare
din engel mig bevare,
som ledet har min fod i dag!

Mim salmeverset:
Nu går solen sin vej for at
skinne på andre, for alle på
jorden har brug for dens lys,
og de håber og venter på
dagen, du skaber, for kun i
din sol, Gud, kan livet
fornys.

Mim salmeverset:

Mim salmeverset:

Sig månen langsomt hæver,
den gyldne stjerne svæver
på himlen klar og blid; vor
skov er tavs og stille, og
hvide tåger spille, på engen
rundt ved aftenstid.

Jeg er træt og går til ro,
lukker mine øjne to;
Fader, se med kærlighed
til mit ringe leje (seng) ned.

Mim salmeverset:
Mim salmeverset:
Fred hviler over land og by,
ej verden larmer mer; fro
(glad) smiler månen til
sin sky, til stjerne stjerne
ser.

Mim salmeverset:
Se nu stiger solen af havets
skød, luft og bølge blusser i
brand i glæd; hvilken salig
jubel, skønt alt er tyst,
medens lyset lander på
verdens kyst!

Lysets engel går med glans
gennem himmelporte.
For Guds engels strålekrans
flygter alle nattens skygger
sorte.

Mim
salmeverset:
Mim salmeverset:

Mim salmeverset:

Nu står det skum fra
bølgetop, og blæsten river
ned og op, hvad Gud en
sommer skabte. Nu kan
alene kærlighed forhindre
at vi synker ned i bitterhed –
fortabte.

Dybt hælder året i sin gang,
snart ødes eng og lund.
Farvel med al din lyst og
sang, du korte
sommerstund.

Vi pløjet og vi så’ed vor sæd
i sorten jord, så bad vi ham
os hjælpe, som højt i Himlen
bor, og han lod snefald
hegne mod frosten barsk og
hård, han lod det tø og regne
og varme mildt i vor.
Alle gode gaver de kommer
ovenned, så tak da Gud, ja,
pris dog Gud for al hans
kærlighed.

Mim salmeverset:
Mim salmeverset:
Nu blomstertiden kommer
med lyst og ynde stor, sig
nærmer bliden sommer, da
græs og urte gror; nu
varmer sol i lide, og hvad
der lå som dødt, med hver
den dag, mon skride, står op
som atter født.

Mim salmeverset:
Kærlighed er lysets kilde,
kærlighed er livets rod,
derfor er Guds råd så milde,
derfor er Guds Ånd så god,
som vor frelser har
forklaret, Ånden selv os
åbenbaret, som vi føler i
Guds fred og det håb vi
trøstes ved.

Skal kærlighed sin prøve
stå, da må den til sin fjende
nå; at du er mild, når han er
vred det er en kristen
kærlighed.

Mim salmeverset:
Gud, vi er i gode hænder,
dine hænder gode Gud! Som
alt ondt med visdom vender,
så det godt må falde ud,
trods al synd og død og pine,
godt for dig og godt for dine.

Mim salmeverset:

Mim salmeverset:

Du ved det nok, mit hjerte,
du ved at Gud er stor; men
stor er og hans fjende, så tit
du det erfór (erfarede).

Vi kommer til din kirke,
Gud, og finder døren åben.
Det navn bliver aldrig slettet
ud, vi fik hos dig i dåben.

Mim salmeverset:

Mim salmeverset:

O Gud, hør min bøn, o Gud,
hør min bøn: Hør mit råb
giv mig svar! O Gud, hør
min bøn, o Gud, hør min
bøn: Kom og vær du mig
nær!

Nu ringer alle klokker mod
sky; det kimer i fjerne riger.
Hver søndag morgen højt på
ny stor glæde mod Himlen
stiger.

Mim salmeverset:
O kærlighed selv, du rolige
kilde for kræfternes elv! du
fylder med frelserens
gavmilde ord, velsignelsens
kalk på det kristne Gudsbord; o, vær du vor livdrik
på jorden og bliv vort evige
liv.

Mim salmeverset:
Den (vel)signede dag med
fryd vi ser af havet til os
opkommer; den lyse på
himlen mer og mer, os alle til
lyst og fromme! Det kendes
på os som lysets børn, at
natten hun er nu omme!

Mim salmeverset:

Mim salmeverset:

Klokken slår, tiden går,
troen på ordet sin prøve
står; er det faldet i
hjertemuld, overstår det vel
vinterkuld, bære sin
evigheds-frugt.

Himlene, Herre, fortælle din
ære, Mesteren prises af
hvælvinger blå, solen og
månen og stjernernes hære
vise os hvad dine hænder
formå.

Mim
salmeverset:

Mim salmeverset:

Mim salmeverset:

Menneske, din egen magt
gør dig svimmel og forsagt,
du skal selv på denne klode
skelne ondskab fra det gode,
dybt ansvarlig for din jord.

Vi rækker vore hænder frem
som tomme skåle. Kom til os
Gud og giv os liv fra kilder
uden for os selv!

Ånd over ånder, kom ned
fra det høje, Ånd, som med
Fader og Søn er vor Gud!
Kom, vore sjæle tilsammen
at føje, kom at berede den
himmelske brud, kalde,
forsamle og Jesus forklare,
bygge Guds kirke, oplyse
hans folk! Det er din
gerning, lad os det erfare,
vær i vort hjerte Guds
kærligheds tolk.
Mim et vers:

Mim salmeverset:

Mim et vers:

Morgenstund har guld i
mund; for natten Gud vi
love; han lærte os i Jesus
navn, som barnet i sin
moders favn, vi alle sødt kan
sove.

Herre, din jord giver mad
nok til alle. Tak for den del
du vil vi skal ha’. Lær os at
dække et langt bord i
verden, som alle kan rejse
sig mætte fra.

Kære linedanser, udspændt
ligger foran dig selve livet
du fik givet gå nu kun din
vej. Du må turde træde ud,
hvor dit liv kun er dit. Det
briste eller bære må dette
ene skridt. Give fra dig hvad
du magter, da ser du, en dag
du nåede ud og danser til
himmelens stjerneskud.

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Nadver

Syndefald

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Engel

Frelser

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Gud

Menneskesøn

Kirke

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Paradis

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Ark

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

F
orklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Fællesskab

Dåb

Jesus

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Helligånd

Due

Kors

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Biblen

Helligdom

Discipel

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Apostel

Præst

Lægfolk

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Lignelse

Farisæer

Påske

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Forklar ordet, så de andre
kan gætte uden at bruge
ordet:

Pinse

Jul

Advent

Hvad mener du om:

Hvad mener du om:

Hvad mener du om:

Tro

Håb

Kærlighed

Hvad mener du om:

Hvad mener du om:

Hvad mener du om:

Nåde

Tvivl

Synd

Hvad mener du om:

Hvad mener du om:

Hvad mener du om:

Treenighed

Hellige krig

Biblen

Hvad mener du om:

Hvad mener du om:

Hvad mener du om:

Helbredelse ved
håndspålæggelse

Bibelafbrænding

At blande kristendom og
politik

Hvad mener du om:

Hvad mener du om:

Hvad mener du om:

Forbøn
(at bede for andre)

Bøn

At læger beder for sine
patienter

Hvad mener du om:

Hvad mener du om:

Hvad mener du om:

Er Danmark er kristent land

Ytringsfrihed

Homoseksuelle vielser

