Skabelsesgudstjeneste med tema: Træet
i tilknytning til FNs Skovens År 2011
Køge Kirke
Torsdag 20. okt. 2011 kl.19.00

Orgelpræludium
Indledning
Du skal plante et træ.
Du skal gøre én gerning,
som lever når du går i knæ.
Én ting som skal vare
og være til lykke og læ.
Du skal åbne dit jeg.
Du skal blive ét eneste trin
på en videre vej.
Du skal være et led i en lod
der når ud over dig.
Du skal blomstre og dræ.
Dine frugter skal mætte,
om så kun det simpleste kræ.
Du har del i en fremtid.
For den skal du plante et træ. (Piet Hein)

Salme 29: Spænd over os
Bøn
Tak, gode Gud, for jorden, denne perle
i universets uendelighed.
Tak for søer og hav, skove og åbne
landskab, for blomstrende enge og jordens rige dyreliv.
Lær os at vi mennesker indgår i en helhed, hvor du er altings skaber. I Jesu
Kristi navn, Amen.
Læsning af 1. mosebog 3,1-13:
Om menneskets fristelse
Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og
den spurgte kvinden: »Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i
haven?« Kvinden svarede slangen: »Vi
må gerne spise af frugten på træerne i
haven, men frugten på det træ, der står
midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke
må spise af og ikke røre ved, for ellers
skal vi dø.« Men slangen sagde til
kvinden: »Vist skal I ikke dø! Men
Gud ved, at den dag I spiser af den,
bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som
Gud og kan kende godt og ondt.«
Kvinden så, at træet var godt at spise
af og tiltrækkende at se på, og at det
også var godt at få indsigt af, og hun
tog af frugten og spiste. Hun gav den
også til sin mand, der var hos hende,
og han spiste. Da åbnedes deres øjne,
og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de figenblade sammen og
bandt dem om livet.
Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå
rundt i haven. Da gemte Adam og hans
kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på
Adam: »Hvor er du?« og han svarede:

»Jeg hørte dig i haven og blev bange,
fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg
mig.« Han spurgte: »Hvem har fortalt
dig, at du er nøgen? Har du spist af det
træ, jeg forbød dig at spise af?« Adam
svarede: »Kvinden, du satte hos mig,
gav mig af træet, og så spiste jeg.«
Gud Herren spurgte så kvinden: »Hvad
er det, du har gjort?« Hun svarede:
»Slangen forledte mig til at spise.«
Salme - Der truer os i tiden
Der truer os i tiden
en ond, usynlig magt:
vor egen sikre viden,
som sprængte med foragt
den skænkede natur
og nedskrev Adams billed
til skyggen på en mur.
2. Før sang man roligt salmer
i fattet tro på Gud.
Men gammel enfold falmer
som løv og slettes ud
i denne jævndøgnstid,
hvor hjerterne er delte
og med sig selv i strid.
3. En frygt på vore øjne
er lagt som ild og is.
Afmægtige og nøgne
vi ser vort livs forlis:
vor jord forladt af sol,
de stærke bjerge smuldret
fra nedbrudt pol til pol.
4. Og dog er vi i live,
Forpint samvittighed
vil troligt hos os blive
og nægte os vor fred.
Vort hjerte banker tungt
og søger i sin feber
mod håbets vendepunkt.

5. I ordet overvintrer
den sandhed, vi forlod,
og ingen magt kan hindre
den i at fæste rod
selv i en fattig jord,
hvor frøet som et under
og skjult for alle gror.
6. I ordet skabtes verden
som kloderne i lys.
I ordet skal vor færden
fra dag til dag fornys,
så vi alligevel
får ærligt mod til sammen
at vedgå arv og gæld.
7. En Adam i os alle
hver stormfuld jævndøgnstid
kan høre nogen kalde
langmodig, trofast, blid:
Mit barn, mit barn, giv agt -alt er igen uprøvet
i dine hænder lagt.
Tekst: Ole Wivel 1959
Melodi: Om alle mine lemmer
Læsning af Johannesevangeliet kap.
15,1-5:
Jesus sagde: Jeg er det sande vintræ, og
min fader er vingårdsmanden. Hver
gren på mig, som ikke bærer frugt, den
fjerner han, og hver gren, som bærer
frugt, den renser han, for at den skal
bære mere frugt. I er allerede rene på
grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv
i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en
gren ikke kan bære frugt af sig selv,
men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene.
Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han
bærer megen frugt; for skilt fra mig kan
I slet intet gøre.
Meditation over Træet
ved Susanne Fabritius

Stilhed til bøn og eftertanke (10 min)
Solo v/ Lotte Hovman: Konge over livets
træ
Konge over Livets træ,
Blomsterne på grenene er dit folk,
De syngende fugle er dine engle,
Den hviskende brise er din Ånd.
2. Konge over Livets træ,
må blomsterne forvandles til søde frugter,
må fuglene synge den herligste lovsang,
må Ånden dække alle med sin milde vind.
Tekst: Torsten Borbye Nielsen efter
keltisk trad.
Musik: Torsten Borbye Nielsen
Nadverbøn veksles med salme nr. 7:
Herre Gud, dit dyre navn og ære
(alle står op under bøn og sang)
Bøn: Vi takker dig, kære Gud, fordi du
skabte himlen og jorden og stadigvæk skaber nyt til gavn og velsignelse for alle dine
skabninger.
Vi træder frem for dig med brød og vin:
frugterne af jordens rigdom og af vore
hænders arbejde.
Vi lovpriser dit navn. For du er god, og din
gavmildhed kender ingen grænser.
Salme 7 vers 1:
Herre Gud! Dit dyre navn og ære
over verden højt i agt skal være,
og alle sjæle, de trætte trælle,
alt som har mæle, de skal fortælle
Din ære.
Bøn: Gud, du har betroet alt liv på jorden i
vore hænder. Bevar os, Herre, fra at lægge
livet øde.
Hjælp os til indsigt i skabningens byggesten og fantastiske processer. Giv os visdom i vor omgang med jordens ressourcer.
Styrk os til at overvinde vort begær, så vi
bliver gode forvaltere af din skabning.

Salme: 7 vers 2:
Gud er Gud, om alle land lå øde,
Gud er Gud, om alle mand var døde.
Om slægter svimle, blandt stjernestimle
utallig vrimle i høje himle
Guds grøde.

Salme: 4 - Giv, mig Gud, en salmetunge vers 1-4
Orgelpostludium

Bøn: Gud, du elsker verden så højt at du
gav din søn for at frelse os.
Du giver håb til alt det skabte, ved din
Søns, Jesu Kristi opstandelse fra de døde.
Mæt os med hans legeme og blod, så vi
bliver ét i ham og med håb venter på dagen, hvor du gør alting nyt i Himmel og
på jord.
Salme: 7 vers 3:
Høje hald og dybe dal skal vige,
jord og himmel falde skal tillige,
hvert fjeld, hver tinde skal brat forsvinde,
men op skal rinde, som solen skinne,
Guds rige.

Efter gudstjenesten indbydes til gratis
kirkekaffe i sognegården.
---

Indstiftelsesordene:
I den nat da vor Herre Jesus Kristus blev
forrådt, tog han et brød, takkede, brød det,
gav disciplene og sagde:
»Tag det og spis det; dette er mit legeme,
som gives for jer. Gør dette til min ihukommelse!«
Ligeså tog han også kalken efter måltidet,
takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle
heraf; dette bæger er den nye pagt ved mit
blod, som udgydes for jer til syndernes
forladelse. Gør dette, hver gang I drikker
det, til min ihukommelse!«
Altergang (alkoholfri altervin) - Efter
bortsendelsesordene:
Velsignelsen + 3 x amen (Nadvergæster
bliver stående ved alterskranken)

Pilgrimsvandring lørdag 22. oktober
2011
Vi mødes i Bjæverskov Kirke kl.9.45,
hvor sognepræst Hanne Bohr vil tage
imod os.
Vandringen går ad Køge Åstien, gennem Lellingeskoven og Krageskoven
tilbage til Køge.
Vi indbyder som afslutning på kaffebord i Sct. Nicolai Sognegård.
Pilgrimsvandringerne arrangeres og
ledes af turleder, Jørgen Knudsen og
sognepræst Susanne Fabritius de Tengnagel.
http://koegepilgrim.blogspot.com/
Torsdag 17. november kl.19.00:
Stillegudstjeneste ved Gustav Bonnevie

