Himmelske far! Dit folk kommer jublende og for Jesu Kristi skyld og i troen på ham uden fejl til dig den eneste
sande Gud, som med magt og myndighed fra evighed har
udvirket en frelse i Jesus Kristus for os ved troen på ham.

Himmelske Far! I dit ord kalder du dig
for min klippe og min frelse, så jeg ikke
vakler. Så vær du min tilflugt!

Hellige, uskyldige, rene frelser, du som er ophøjet over alt, og ikke som os har nødig dag
efter dag, at søge barmhjertighed. Fordi du er barmhjertig, Jesus Kristus har du ofret dig
en gang for alle, for os uretfærdige og iklædt os ubarmhjertige din retfærdighed, købt til
os på korset.
Jesus! Så skal jeg altså dø! Men du lever. Tak!
Himmelske far! Vi ber til dig og du svarer! Du svarer at
i din nåde har vi alt, som vi har brug for. Når det er
sådan, så lær os at leve i tillid til dig og i vores magtesløshed da vove at stole på din nåde.

Himmelske far! Du kalder os
op! Men vi svarer ikke! Du
taler til os! Men vi lytter ikke!
Du sender din Søn! Ham slår
vi ihjel! Men nu ser vi, at i
påsken bærer du liv af døde,
åbenbarer du dig selv i din
Søn, og kalder os, taler til os,
åbner os for dig!

Jesus Kristus! Vi er
trætte! Vi mister let modet! Vi tynges let ned af
byrder og af synden, som
så let omklamrer os, og
gør livsløbet svært at
fuldføre. Giv os at se hen
til dig, altid have dig for
øje, som mål for vore liv,
og lad os få lov til at hvile
i dit fuldendte banebrydende livsløb.

Himmelske far! Din vilje er stærk, at mennesket skal frelses
gennem din nåde! Ryk os ud af vore egne tanker, og tag de
hjemmegjorte krykker fra os, som vi støtter os ved. Så vi kan
leve af din nåde og i den fred, som du skænker os i Jesus
Kristus.

Himmelske far! I hverdagens travlhed racer vi afsted. I dagenes timer planlægger vi
og udfører. Lær os at følge dig, som grenene, der fæstnet på vintræet får saft og
kraft, så travlheden og dagen må bære frugt, der rummer liv, ligesom du er liv.

Himmelske far! Verden formår ikke i al sin storhed,
at give os fred! Hjælp os at søge den hos dig, så vi
ikke forfærdes, bliver modløse eller opgiver. Du har
kaldet os til nyt liv I Jesus Kristus. Bevar os i din
barmhjertighed, din fred, din kærlighed.
Jesus Kristus.
Åbenbar dig for
os, så vi ser hvem
du er. Sluk vores
tørst, ja bliv du i
os en kilde som
vælder med vand
til evigt liv.

Jesus Kristus! Du som udholdt lidelse, kors og død, for vores skyld! Lad os leve ved dig! Vi be’r! Lær os tålmodighed, udholdenhed, så vi tør dø med dig.

Himmelske far! Fordi du er barmhjertig, har du ved dåben genfødt os uretfærdige og iklædt os
ubarmhjertige din retfærdighed, som Jesus Kristus købte til os på korset. Forund os som dine børn i
tro på dig, at holde fast i dine store gerninger for os, til håb og arv af evigt liv.
Himmelske far! I vores afmagt støtter vi
os til vore egne grundvolde, som vi lægger ud, for at kunne stå fast. Men falder! Lær os! Vis os! Stil os på den grundvold, som du har lagt – i Jesus Kristus!

Himmelske far! I vore egne gerninger stiller vi os over andre, hvor vi i stedet ydmygt burde knæle eller lide med dig.
Giv førstehjælp til vore hjerter! Oplys vores mørke! Ræk os
din nåde i Jesus Kristus, der tilintetgjorde døden, og bragte
liv og uforgængelighed for dagen – til tro hos os.

Himmelske far! Du hørte din søns bøn, og rejste ham fra døden! Du hører os når vi råber, og græder og be’r
til dig! Og i Påskedags opstandelse rækker du alle, som tror på dig, evigt liv. Lær os at du er meget mere, end
vi formår at udtænke om dig, meget stærkere end vi formår at tiltro dig, og mere levende og agerende, end
vi tror, og særligt, når vi har brug for dig mest.

Jesus! Jeg er bange! Hjælp!

Jesus Kristus! Husk på mig ,når du kommer i dit rige!

Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der
lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. MT. 7, 7— 8

Evige, uforgængelige, usynlige, eneste
Gud! Ræk os barmhjertighed, og giv os
nåde til at tro på, at
din tilgivelse rækker
ind over de gerninger, som vore hjerter
anklager os for.

Himmelske Far. Bøj dig ned til os, hør vores råb om hjælp. Træk os op fra undergang og død, og sæt vore fødder på klippen, så vi står fast.

Jesus Kristus. Du gik på vandet, helbredte syge og åbenbarede
Jesus Kristus. Du som blev kød og tog
din herlighed. Sygdom og angst lagde sig ligesom bølgerne på
bolig iblandt os, så vi så din herligsøen lagde sig, da du talte og efterlod en vandrerute. Kom!
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Opstandne Herre Jesus Kristus! Lovet være du til evig tid, for du gik ind i mørket og tændte håbets glød. Du gik ind under dommen, og lod den ramme dig. Du gik ind i døden,
brød dens magt og levede. Vi takker og priser dig med alt, hvad der kan juble og synge i os.
Bønner i nød 2020. De12kirker

