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Salme 25

Salme 23 og 84
Ved

Johnn Hardang

Salme 116
Hvad var det sidste Jesus gjorde før lidelsesvejen?
Matt.26,32
Salmer ved påskemåltid, 113-114 / 115-118.
Sl.116,12-19
Hvordan kan jeg gengælde Herren?
Behovet for at give noget tilbage . .
Har du noget at takke Gud for?
Har Gud kun været god mod andre?
Glem ikke alle hans velgerninger . . Sl.103
En person, der har haft det vanskeligt -Sl. 116,3.
Da påkaldte jeg Herrens navn.
Det nytter at bede. Nøden fik ikke det sidste ord.
Fald til ro igen min sjæl ...v.7
Hvad ønsker du mere? - v.8
Guds omveje.
Vandre for Herrens ansigt i de levendes land.
Min gengave?
Løfte frelsens bæger -v.13
- give rum for Ordet om frelsen - nåde - tak.
Kan kun betale med tak - det er gratis - nåde!
Påkalde Herrens navn - tale med Gud have fællesskab med Gud.
Dyrebar i Herrens øjne er hans frommes død
v.15(norsk / gml. oversættelse) - død til nyt liv!
Bede - ikke kun om velsignelse over vort liv
- men også vor død. Ære Herren i døden.
Vort liv en lovsang for Gud.
Jesus mig selv jeg dig bringer,
lægger mig ned for din fod,
at du mig evigt skal eje,
jeg er jo købt med dit blod
(Hvad skal jeg give min frelser
af Lydia Boxter)

Salme 8

Er bibelteksten kristen / evangelisk nok?
Hvor herligt er dit navn!
En Gud, som kender hver enkelt ved navn - døde for dem
- kender dig personligt
- og alligevel elsker dig.
Mennesket, Kristus Jesus
- kronjuvelen i Guds skaberværk.
Et dyrebart menneske - evighedsvandrer.
At være menneske Hvad er da et menneske? - skaberværket.
Problematisk for nogle
at tro, det står en skaber bag alt ?
Det virkelig problematiske er
at tro, det hele er blevet til af sig selv.
Den, som ikke vil tro, ser det ikke.
Noget i skaberværket, der rager op i nærheden af Gud - mennesket lidet ringere end Gud.
Skabt i Guds billede.
Tilbedelsen af det skabte frem for skaberen
Underordnet Gud / overordnet det skabte - på linje med andre mennesker - ikke over eller under.
Hvad er da et menneske - ”et menneskebarn, at du ser til ham!” gml.no.
Se til med hjertet - Han kan ikke glemme!
Hvorfor måtte Jesus blive menneske?
En engel kan ikke korsfæstes.
Vi skal blive Ham lig.
Ja, engang mine øjne skal
se Kongen i hans pragt,
tilbede i hans tempelhal
hans nåde og hans magt.
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Salme 25
En daglig bøn - en bønnesalme. Stierne!
Jer.6,16: "Stil jer ved vejene, og se jer om; spørg efter de
gamle stier; "

v. 4 og 10 - Herrens stier - de gamle stier er ikke
værdifulde fordi de er gamle, men .. ?
Vidnesbyrd uden ord. - Stier fortæller noget.
Hvor er vejen? - Stands lidt op i travlheden - træd lidt
til side - hvile for din sjæl.
Alle Herrens stier.
1. Smertens vej - vejen i Jesu fodspor - en blodig sti.
Gud gik for mig...
Hans vej til døden er min vej til livet!

Disse 4 taler blev holdt på Karmøy
d. 11 - 14. september 2009.
De er hentet fra
http://www.ljosheim.no/ - under opptak av taler.

2. Bjergprædikenen - 2 muligheder - vejen og stien Matt.7,13
- motorvejen mod evigheden /
- den smalle vej (stien) til livet.
- den brede vej - højt tempo - mange /
- den smalle sti få der finder den - stands op.
Lær mig dine stier - nåde til at vandre den.
3. Afsides med Jesus - disciplene ved Genezareth. - hvile - fornyelse med Jesus - bønnestien.
- vokser der græs på din bønnesti?
Ordet og bønnen - afsides med Jesus.
- Stilhed for Guds ansigt.
Slm.23,3 Han fører mig . .- leder mig helt frem.
Det er nok, det som Jesus gjorde, Det er nok det som
han har sagt.
:/: Han har sona di synd den store, Og deg vunni så rein
ein drakt. :/:
Det er nok, det som Jesus gjorde, Om av syndarar
størst du er.
:/: Du er beden til bryllupsbordet, Også deg har din
Frelsar kjær. :/:

Andreas Michelsen - jan. 2011

Salme 23,4 OG 84,6-8
Gør det ondt at dø?
Dødsskyggens dal - - det er ikke i døden, men i livet du
møder dødsskyggens dal.
Døden kommer nær og kaster skygger på livsvejen.
Alle møder denne dal.
Johnn Hardang i dødsskyggens dal - (faderens død)
Ansvaret for dem som lever
- vigtigere end sorgen over den, som er død.
Det gør ondt, men jeg er ikke alene.
Herren er min hyrde. 3 udsagn.
1.
Joh.10 den gode hyrde - sætter sit liv til.
- Jesu død.
2.
Hbr.13 den store hyrde
- den opstandne - den levende frelser
3.
1.Pet.5 overhyrden - kommer igen - alt nyt.
- døden - livet - kommer igen
Sl.23 den store hyrde - Den levende Frelser.
Sl.22 den gode hyrde - døden
Sl.23 overhyrden (v.7flg.)
O Jesus, åbne du mit øje,
at jeg må se, hvor rig jeg er!
Jeg har en Fader i det høje,
som faderomsorg for mig bær.
- skrevet af Lina Sandell i dødsskyggens dal Sl.84 Tåredalen, der bliver et kildevæld.
Sl.23 sandheder
- Frygter ikke ondt - Gud fritager dig ikke for smerte.
- Gud er med mig - ikke alene.
- Din kæp og din stav - Hyrden lader høre fra sig - går
foran i mørket slår med kæppen på staven Han leder mig ved sit ord.
Jesus var alene i døden for at du ikke skal blive alene.
Jeg har en broder ved hans side,
som altid træder frem for mig.
Hans nåde strækker sig så vide,
som himmelrummet hvælver sig.

