Givende hånd - Matt 6,3
Vi modtager med den ene og giver med den anden hånd
- lev i et konstant flow…
Flittig hånd - Ordsp. 10, 4 / Ordsp. 12, 24

Hånden

Ledende hånd - Ezekiels Bog 37, 1
”Hånd” rimer på ånd - Helligånd J
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I hans hånd forsvinder frygten - Esajas 41, 13 / Åb 1, 17

John 3, 35: Faderen elsker Sønnen, og alt har han lagt i hans hånd.
Lukas 23, 46 + Salme 31, 6: Og Jesus råbte med høj røst: »Fader, i dine
hænder betror jeg min ånd.« Da han havde sagt det, udåndede han.
Lukas 24,40:
Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og fødder.

Frelsende hånd - John 10, 28
I mødet med Jesus griber han ind
- Lukas 6, 10 / Matt 8, 15 / Markus 9, 27

Hans hånd er mægtig - Esajas 40, 12
Hans hånd udruster os til gerning – gør os duelige
Jeremias Bog 1, 9 / 1 Samuels Bog 17, 49 / ApG. 4, 28. Der er en egen
skønhed i brugte og slidte hænder. De kan fortælle en livshistorie.

Beskyttelse - Apostlenes Gerninger 28, 4
Sejr i hans hænder - Salme 118, 16 / Salme 21, 9
Tryghed på trods af trængsler
Salme 31, 16 / Salme 63, 9 / Jobs Bog 10, 7 / Salme 138, 7

Genoprettelse - Lukas 15, 22
Faderens hånd er med dig – hvis…
Johannes Døber - Lukas 1, 66:
Og alle, der hørte det, tog det til hjerte og sagde: »Hvad skal den dreng mon
blive til?« For Herrens hånd var med ham.
• vi må tage imod og tro Jesus og være en discipel
• vi må holde os dig tæt til ham
Vær altid sikker på, at hans hånd er på dig liv!
Vær altid sikker på, at du mærker hans hånd på din skulder…

Mister vi ikke modet + styrke - Hebr. 12,12-13 / Esajas 35,3-4
Leder og støtter os - Salme 139, 5 + 8-10
Velsignelse i hans hænder - 1 Mosebog 48, 14 / Luk 24, 50

Forslag til samtale:
• Hvordan mærker du ”Guds hånd” på/i dit liv?

ApG. 11, 21: ”Og Herrens hånd var med dem…”
Salme 24,4-5: ”Den, som har skyldfrie hænder og et rent hjerte…”

• Er der tider i dit liv, hvor du ikke synes at du har mærket ”hans hånd”?
Hvad kan dette skyldes?

Helbredende hånd - ApG. 4, 30 / ApG. 19, 11
Jesus: ”LÆG HÆNDERNE PÅ DE SYGE”

• Hvad må vi selv gøre, for at hans hånd må være på vores liv?

Formende hånd - Jeremias Bog 18 / 1 Peter 5, 6

• Hvordan vil du beskrive ”Guds hånd” i dit liv?

