
Himmel og jord i gudstjeneste og hverdag

Jesus i sin Fars hus
Lukasevangeliet 2,41-52

Jorden er Guds hus
Skabelsesbretningen

At leve ved tærsklen til Guds hus
Salmernes Bog 84,1-13

Vores Far, Du som er i himlene!

Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje

som i himlen således også på jorden.

I JESUS FORENES HIMMEL OG JORD



Hvor er din bolig vidunderlig, Hærskarers Herre! Min sjæl fortæres af 
længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den 
levende Gud. Selv spurven finder sig et bo, og svalen en rede, hvor den 
lægger sine unger, ved dine altre, Hærskarers Herre, min konge og min 
Gud. Lykkelige de, der bor i dit hus, til stadighed kan de prise dig. 
Lykkelige de mennesker, der har deres styrke i dig, de som har i sinde at 
drage på valfart. Når de drager gennem Baka-dalen, gør de den til et 
kildevæld, efterårsregnen hyller den i velsignelse. De går fra kraft til 
kraft og får Gud at se på Zion. Herre, Hærskarers Gud, hør min bøn, lyt, 
Jakobs Gud! Se til vort skjold, Gud, se på din salvedes ansigt! En dag i 
dine forgårde er bedre end tusind, jeg selv har valgt. At ligge ved 
tærskelen til min Guds hus er bedre end at bo i ugudeliges telte. For 
Herren er sol og skjold, Herren giver nåde og ære. Dem, der vandrer i 
oprigtighed, nægter han intet godt. Hærskarers Herre, lykkeligt det 
menneske, der stoler på dig!



• Mening til hele vores liv. 

• I dåben bliver vi Guds børn.

• Vi lever ikke for at holde gudstjeneste om søndagen, men vi holder 
gudstjeneste om søndagen for at kunne leve. 

• Jorden er ikke vores, men vi er blevet betroet den, for at dyrke den i 
troskab mod Gud, dvs. bæredygtigt og retfærdigt.

• … som i himlen således også på jorden.


