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Gud er værdig

til at få ære

og lov og pris !

Vi indtager brød og vin,

kom, indtag vort liv,

kom, indtag vort liv.

Du gør dit indtog her i os.

Mind os om dit offer, 

om dit kors,

at vi kan rejse os med fred,

levende i din kærlighed.

Gud er værdig

til at få ære

og lov og pris !
Det opstandelseshvide kors på 

kærlighedens blodrøde baggrund.

Verdens ældste nationalflag.
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Om lidt skal vi synge:

”Du er den højeste” 

og 

”Ære til Guds Lam”
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Du er værdig til at få bogen
og bryde dens segl,
for du blev slagtet, 

og du købte med dit blod
mennesker til Gud

af alle stammer og tungemål, 
folk og folkeslag

Lammet, det slagtede, 
er værdigt

til at få magt og rigdom 
og visdom og styrke

og ære og lov og pris.

Ham, der sidder på tronen, 
og Lammet,

være pris og ære 
og lov og magt

i evighedernes evigheder.

Jesus er det absolutte centrum – både for 
tilbedelsen ved Guds trone og for 
åbningen af bogrullen 
(altså gennemførelsen af Guds 
frelsesplan). 

Mellem hvert syn kommer et 
tros-styrkende kig ind foran 
tronen!
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Da de hørte det, opløftede de alle som én deres røst og bad til Gud:  
»Herre, du, som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de 
rummer, du, som har sagt ved Helligånden gennem din tjener, vor 
fader David:

Hvorfor var folkeslagene i oprør?
Hvorfor lagde folkene planer, der ikke kan lykkes?
Jordens konger rejste sig,
fyrsterne slog sig sammen
mod Herren og mod hans salvede.

Ja, i sandhed, de har slået sig sammen i denne by mod din hellige 
tjener Jesus, som du har salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, 
sammen med folkene og Israels stammer for at udføre det, som din 
hånd og vilje forud havde bestemt skulle ske. Og nu, Herre, se dog 
deres trusler, og giv dine tjenere at tale dit ord med fuld frimodighed; 
ræk din hånd ud til helbredelse, så der sker tegn og undere ved din 
hellige tjener Jesu navn.« Da de havde bedt, rystedes det sted, hvor 
de var forsamlet, og de blev alle fyldt af Helligånden, og de forkyndte 
Guds ord med frimodighed.

Sl 2:

Hvorfor er folkeslagene i oprør? Hvorfor lægger folkene 
planer, der ikke kan lykkes?  Jordens konger rejser sig,
fyrsterne slår sig sammen mod Herren og mod hans 
salvede:
»Lad os sprænge deres lænker og befri os fra deres reb.« 
Han, som troner i himlen, ler, Herren spotter dem.
Så taler han til dem i sin vrede og forfærder dem ved sin 
harme: »Jeg har indsat min konge på Zion, mit hellige 
bjerg!«

Jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt: Han sagde til 
mig: »Du er min søn, jeg har født dig i dag. På din bøn 
giver jeg dig folkene som ejendom og den vide jord som 
arvelod. Du skal knuse dem med et jernscepter,
sønderslå dem som pottemagerens kar.«

I konger, vær nu kloge, tag imod råd, I jordens dommere: 
Tjen Herren i frygt! Kys hans fødder i rædsel!
Ellers bliver han vred, og I går til grunde;
for hans vrede blusser hurtigt op.
Lykkelig hver den, der søger tilflugt hos ham.

Sl 146: 

Halleluja. 
Min sjæl, lovpris Herren!
Jeg vil lovprise Herren, så længe jeg lever, jeg vil 
lovsynge min Gud, så længe jeg er til. Stol ikke på 
stormænd, på mennesker, de kan ikke frelse.
De udånder og vender tilbage til jorden, og den 
dag er deres planer blevet til intet. Lykkelig den, 
hvis hjælp er Jakobs Gud, hvis håb står til Herren, 
hans Gud, ham som har skabt himlen og jorden
og havet med alt, hvad de rummer, ham som 
bevarer sin troskab til evig tid, som skaffer de 
undertrykte ret og giver de sultne føde.
Herren sætter de fangne i frihed, Herren åbner de 
blindes øjne, Herren rejser de nedbøjede, Herren 
elsker de retfærdige. Herren beskytter de 
fremmede, han bringer faderløse og enker på fode,
men fører de ugudelige på vildspor. 

Herren er konge for evigt, din Gud, Zion, i slægt 
efter slægt.

Halleluja.
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FRIMODIGHED

GUD er den stærkeste!: TRØST

GUD er den stærkeste!: HÅB

GUD er den stærkeste!: TRO

GUD er den stærkeste!: DREV


