
24/12-08-Juleaften-Lk.2,1-14
DDS 94 - 103 // 119 - 120
Bøn: Guds fred til jord - tak!

Meddelelser

Fredens gode
budskab

Guds fred

Intro

Hvilken fred

Guds Fred

Juledag: K: 10.30 G: 14

Efterudgangsbønnen stå op og synge 121

ønske glædelig jul

"Således elskede Gud verden..." Joh.3,16

Det kristne evang.
beg. med et barn

Blevet til i kærlighed

givet i kærlighed

Det barn er Guds frelse til os

Bringer Guds fred til os, der trænger til den

Vi lever i en verden af usikkerhed

Ingen kender sin dag

Alt kan skifte så hurtigt

Guds fred kan nå

Gud har ikke glemt...

Den døende på sygehuset

Den fattige i Indien

Den gamle og ensomme - den sørgende

hver eneste - dig og mig

Fredens vej til verden

Ikke verdens modeller - men
gennem en fattig kvinde

ikke pressemeddelslse til News -
f'ørst forkyndt til grove hyrder

En fred til menneskers hjerter -
gå ind og se den 

Jul helst god og glædelig
julepynt og gaver og mad

fest og hygge og familie

men er det det der gør det?

Men hvad er jul for den døende på sygehuset?

Hvad med den der har mistet et menneske

Hvad er jul for den fattige i Indien?

Hvad er jul for den ensomme gamle?

Næppe god eller glædelig
efter vor normalopfattelse

Julens inderste kerne er: Guds fred

Englene: ..."fred til mennesker med Guds velbehag"

Fred på jord, fryd på jord
Jesusbarnet blandt os bor
Engle sjunge om barnet så smukt,
han har himmerigs dør oplukt,
salig er englens sang

jeg vil gerne have jer til at 
hjælpe med juleprædikenen

Tag hinandens 
hænder

kig på hinanden

Sig højt: Guds fred!
gl. hilsen

Guds fred og
god aften ell.

Var det svært?

lidt: ikke vandt til at sige

siger tit: glædelig jul
god jul

gør vi også i dag til sidst

Ikke afhængig af det udvendige

Vil bo i menneskers hjerter

Vort hjerte skal være hans stald

Da får vi en ny begyndelse

Maria gemte ordene i sit hjerte

Det er det, vi skal - lade Kristus bo i vores hjerter

Da finder vi Guds fred
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