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Vi løfter vores hjerter til dig

Til himlene rækker din miskundhed, Gud
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Vi løfter vores hjerter til dig
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”Ære være Gud!”
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Vi løfter vores hjerter til dig
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1 Til himlene rækker din miskundhed, Gud,
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F
Gsus G
din trofasthed når dine skyer;
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din retfærdshånd over bjergene ud
F
G C
er strakt over dale og byer.

Vi løfter vores byrder til dig
Synd der ødelægger
Rejs os når vi falder
Fri os, giv os fred
Vi løfter vores byrder til dig
D
G
Vi løfter højt dit navn overalt, overalt
Bm
G
Helligt er dit navn, helligt er dit navn
D
Em
Din hånd er stærk og du elsker gennem alt
Bm
D/a G
Bm A/c# D G
tron på vores lovsang, Je- sus

2 Som himlenes favn er din kærlighed, Gud,
som havenes dyb dine domme.
Til frelsen fører du sjælene ud,
vil skabningens suk ihukomme.
3 Hvor dyrebar er dog din miskundhed, Gud,
hvor menneskebørnene bygge!
I mulm er kærlighedsvingen bredt ud,
vi skjuler os under dens skygge.
4 Du kvæger i ørken den tørstende sjæl,
du bjærger den bævende due.
Hos dig er livets det evige væld,
og lys i dit lys skal vi skue.
Sl 36, 6-10
B.S. Ingemann 1845.

Vi løfter vores næste til dig
Fyld de tomme hænder
Trøst de bange hjerter
Du som kender alt
Vi løfter vores næste til dig
Vi løfter vores verden til dig
Må alle jordens konger
Bøje sig og ærer
Dig, som bærer alt
Vi løfter vores verden til dig
Simon Pedersen og Arvid Asmussen (2020)

Oplæg til samtale
Vi kan ikke gøre os fortjente til Guds godhed. Men der er (mindst) 5 ting, som vi kan gøre for at genkende
og modtage Guds godhed:
Have tillid til Guds løfter – Søge Guds rige først – Råbe om hjælp – Sige tak – Være gavmilde.
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Snak sammen i grupper a 2-3 stykker om det ene af de 5 ting, som lige ”prikker” til jer! Hvis det føles
naturligt, kan I slutte med at bede for hinanden.
Have tillid til Guds løfter
Læs i Bibelen om Guds løfter, fx Jer. 29,11-13 eller 1. Pet. 1,3-9
Hvilke andre løfter fra Bibelen om Guds godhed bliver du mindet om?
Bed for hinanden om tillid til Guds løfter og til hans godhed
Søge Guds rige først
Læs Matt. 6,25-33. Hvad vil det sige at søge Guds rige først?
Nogle gange må vi tage et skridt ud af båden først for at Gud kan vise os sin godhed. Kender du det? (Læs
evt. Matt 14,22-33)
Har du tænkt over at i Fader Vor beder vi ”Komme dit rige” før ”Giv os i dag vort daglige brød”? Hvad
betydet det?
Råbe om hjælp
Læs Sl. 121 eller 2. Krøn. 20,9-12
Hvordan har du det med at bede om hjælp? – altså sådan helt generelt
Er der en konkret situation i dit liv lige nu, hvor du godt kunne bruge hjælp?
Sige tak
Hvad kan man egentlig sige tak for? Kan man sige tak til Gud for dejligt vejr? For penge tilbage i skat? For
medvind på cykelstien?
Hvad er du særligt taknemmelig for?
Læs Luk 17,11-19. Er det vores virkelighed historien her fortæller? Er vi kun taknemmelige 1 ud 10 gange,
hvor vi har grund til det?
Være gavmild
Hvad er det lettest for dig at være gavmild med – dine ord? din tid? dine penge? ...?
Er der grænser?
Har du fortrudt en situation, hvor du var gavmild?

