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I begyndelsen af dette nye år, fokuserer vi i bøn på gaven, den menneskelige evne til at skabe og være 

kreative, som Gud giver. Vi søger tilgivelse for de måder, hvorpå vi kvæler og hæmmer kreativiteten, og 

vi ser frem til forløsning af hele skabelsen. 

Kultur er altid kulturer, altså flertal: fuld af forskellighed, variation og historie.  

Kultur er, hvad vi mennesker får ud af verden. Det bærer altid mærket på vores 

kreativitet, vores Gud-given længsel efter at skabe noget mere end det vi blev givet… 

det sker når en kok laver en ommelet, når en snedker laver en stol eller når et lille barn 

laver en sneengel. 

Mennesket blev skabt i Guds billede: og ligesom den Skabende Gud, så er vi 

også skabere.  

Andy Crouch – Culture Making: Recovering our Creative Calling, IVP, 2008. 

 

I. Fejre. 

Gud, vores skaber og giver af alle gode ting, Skriften fortæller, at du skabte mennesket i dit billede. Når 

vi skaber godhed og skønhed og, ting som vækker underen og dyb forståelse, viser mennesket, at vi 

bærer dit billede. Vi fejrer den overflod og forskellighed af menneskelig kultur i vores verden – kunsten, 

musikken og dansen, mad, tøj, leg og legetøj, sports, landbrug, gartneri, arkitektur, sprog og litteratur – 

alt som beriger det menneskelige liv. Vi fejrer menneskets skaberværk, men Gud, vi fejrer dig, som gør 

det muligt for os, at gøre det vi gør. Vi søger den iboende Helligånd, så det vi gør, vil blive gjort i Herren 

Jesu Navn. Amen. 

Salme 150 
Lovpris Herren. 
Lovpris Gud i hans Helligdom; lovpris ham i hans mægtige himmelhvælving.  
Lovpris ham for hans vælde; lovpris ham for hans storhed. 

Lovpris ham med hornets klang, lovpris ham med harpe og citer, 
lovpris ham med pauker og dans, lovpris ham med strengespil og fløjter, 
lovpris ham med klingende cymbler, lovpris ham med rungende cymbler. 
Alt hvad der ånder, skal lovprise Herren. 
Lovpris Herren. 

II. Mediter. 

Kunstnere i mange kulturer har enestående portrætteret Jesus. Prøv at find nogle forskellige billeder, 

evt. på internettet og brug dem til at meditere på Jesus og overvej hans tilstedeværelse i dit liv og i 

verden. Hvordan ser du ham?  

Mens du gør det, vil du måske lytte til noget kristen musik fra en anden kultur end din egen. Der er 

omkring 400 gratis live-streamed radio stationer, der identificerer dem selv som kristne, som kan findes 



på http://www.live365.com (e.g. http://www.live365.com/genres/classic%20christian (Lutheran Public 

Radio stream); http://www.live365.com/stations/nolanchadmartin?play=1 (Sacred Choral Music); 

http://www.live365.com/genres/african (African Revival Radio). 

III. Bekend. 

 

Jeg tænkte, sjældent på den velsignelse det var, at kunne udtrykke mig selv med 

lethed, klarhed og uden tøven. Jeg tog det som en selvfølge at beherske de logiske 

mønstre og grammatiske regler i et sprog, jeg kendte og dermed have evnerne til at 

komme igennem dagens e-mails, breve, dokumenter, skrivearbejde, 

telefonopringninger, dagligdags samtaler så vel som sprogbruget i 

bestyrelsessammenhang.  

Alt dette ændrede sig den dag, jeg fik ordre til at arbejde i Schweitz. Jeg taler 3 

sprog, men ingen af dem ville komme mig til nytte i dette nye kulturelle miljø. Siden jeg 

kom til Schweitz, har jeg tænkt meget over vigtigheden af ”sprog” både dets 

udfordringer og muligheder. 

Som nøgle til kulturens hjerte tjener sproget en større funktion, som etnisk 

identitet, fordi det definerer et ”tilhørsforhold”. Sprog signalerer solidaritet med en 

bestemt kulturel gruppe. Det skaber national følelse med det stærke og synlige 

symbolisme. Samtidig med at vores modersmål giver os tryghed og selvsikkerhed, 

skaber manglen på det usikkerhed og minimerer vores effektivitet.  

Hvad sker der, når vores stemme bliver taget fra os? Hvem er vi så? Hvordan 

skaber vi mening med livet og hvordan får vi vores omgivelser til at give nogen mening? 

Sproget er ikke bare brugbart, det er også en base for at blive accepteret og inkluderet. 

Uden sproget føler vi os fortabte, adskilt og ofte ignoreret. Det er tale, der giver os 

muligheden for ikke bare at være frie og uafhængige, men også for at være inkluderet 

og accepteret. 

Kommandør Alicia Burger, ‘Language and culture’, New Frontier, 15 January 2010. 

 

Som skabte i Guds billede, er vi kaldet til at lovprise Gud på nye og kreative måder. Vi er inviteret til at 
leve kreativt i skabelsen: navngive det, pleje det, dyrke det. 

Men ofte lukker vi vores kapacitet for det kreative ned. Vi afviser løftet, innovative og visionære 
perspektiver, mærker dem som for risikable. Vi afviser og fordømmer udtryk for evangeliet, som 
afspejler en etnicitet eller kultur, som ikke er vores egen. Vi undlader at ære mennesker, ved ikke at 
tillade dem tiden, ressourcerne og friheden til at engagerer sig i kreative udfoldelser. 

Herre, hjælp os til at se hvordan du kan blive manifesteret i vores egne kreative udtryk. Provoker os til at  
krydse de barrierer, vi har rejst i forbindelse med at fremme vores kultur  frem for andre. Tilskynd os til 
at møde andres behov, ikke så de kun kan leve, men også at de kan leve livet fuldt ud. 

IV. Deltage. 



Det store kristen håb er at være i Guds tilstedeværelse i evighed, feste ved den himmelske buffet og 

nyde Guds velsignelser med utallige andre fra alle dele af verden og alle epoker af menneskelig historie. 

Lige nu beder vi om, at vi må blive en del af Guds forløsende plan for verden.  

Johannes Åbenbaring 7:9-10 og Johannes Åbenbaring  21:1-2, 22-26 

Derefter så jeg, og se, der var en stor skare, som ingen kunne tælle af alle 

folkeslag og stammer, folk og tungemål; de stod foran tronen og foran Lammet, klædt i 

hvide klæder og med palmegrene i hænderne. De råbte med høj røst: Frelsen kommer 

fra vor Gud, som sidder på tronen og fra Lammet.’ 

Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord 

forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme 

ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. 

Men et tempel så jeg ikke i den, for Herren, Gud den Almægtige, er dens 

tempel, og Lammet. Og byen har ikke brug for sol eller måne til at skinne i den, for Guds 

herlighed oplyser den og Lammet er dens lys. Folkeslagene skal vandre i dens lys og 

jordens konger kommer ind i den med dens herligheder.  Dens porte lukkes ikke om 

dagen, og nat er der aldrig der. Folkeslagenes herligheder og kostbarheder bringes ind i 

den. 

 

Vor Fader, du som er i himlene. Helliget blive dit navn, 

Komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Amen. 

 

(for at se Fader Vor på mange sprog, se http://wikisource.org/wiki/The_Lord's_Prayer)  

 
 


