
Pilgrimsvandring 
Stor bededag
Velkommen til pilgrimsvandring. 
Da det er Stor Bededag vil vandringen handle om den bøn 
som vi har fået af Jesus - Fadervor.
Vi skal se på  Fadervor igennem Kristuskransen.  

Vandringen har 10 stop som indeholder et digt, refleksioner, 
små vers fra bibelen og tanker. 

Du bestemmer selv hvor du vil gå hen. 

På denne vandring kommer vi ikke gennem stilhedsperlerne 
og hemmelighedsperlerne.

Rigtig god tur. 

Kærlige hilsner 
Mette Volsgaard og Maria Kajgaard
Skæve og Hørby Sogne

Kristuskransen
Kransen er udformet af den svenske Biskop Martin Lön-
nebo, som en hjælp til at leve Gud nær på en enkel og 
praktisk måde. Med perlerne kan man bede Fadervor og 
sige velsignelsen.

Kristuskransen består af: 
12 runde perler, der hver især står for noget centralt i den 
kristne tro.
6 aflange stilhedsperler, der skal minde os om Guds 
nærhed.



Kristuskransen

Gudsperlen

Stilhedsperlen

Jeg-perlen

Dåbs-
perlen

Ørkenperlen

Nattensperle

Opstandelses-
perlen

Kærligheds-
perlen

Offer-
perlen

Hemmeligheds-
perlerne

Bekymrings-
løshedsperlen



1. stop

 Gudsperlen

Vi ser dig ikke, far i himlen,
skønt vi er set af dig.
Du ser vor jord i stjernevrimlen
på himlens mælkevej.

Du kender vores hjem på jorden
og dem vi gir et knus,
for østen, vesten, syden, norden,
alverden er dit hus.

Vi spørger tit om ting i verden,
som du har skabt, vor far.
Vi tror, du følger vores færden,
og kender alle svar.
Bodil og Lars Busk Sørensen

Gud er over alt og i alt. Gud har skabt himlen og jorden. Gud 
er vores udgangspunkt og endemål i livet og på denne van-
dring. Gud går med os på vejen. Når Gud er der, så er ingen-
ting længere ligegyldigt, håbløst eller meningsløst. 

“Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os.
Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i 
Gud, og Gud bliver i ham”
1. johannes kapitel 4 vers 16

Vor Fader, du som er i himlene

Tanke:
Kig dig omkring og nyd naturen, mens du går til næste 
stop. Er det ikke fantastisk at alt er skabt med en opgave, 
mening og kærlighed?



2. stop

 Jeg-perlen

At folde hænderne og sige
så stort et navn som Gud,
det føles lidt som at bestige
et bjerg og kigge ud.

For navnet Gud er helt forskelligt
fra det vi andre har,
men blir det store ord for helligt,
så kalder vi dig far.

Du er jo den der altid våger
med verden i din favn.
Hvor vore tanker kun er tåger,
der bor du i dit navn.
Bodil og Lars Busk Sørensen

Gud er hellig og almægtig og alligevel har Han skabt os men-
nesker i sit billede. Han elsker os præcis som vi er og med alt 
det vi bærer på. Vi er Guds hænder og det er os der skal 
hjælpe med at gøre Hans navn helligt på jorden. 

“Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjerner-
ne, som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker 
på det, et menneskebarn, at du tager dig af det?”
Salmernes bog kapitel 8 vers 4 til 5

Hellige blive dit navn

Tanke:
Hvordan kan vi være Guds hænder på jorden?



3. stop

 Dåbsperlen

Hvad venter vi, hvad er Guds rige
– en tid – et sted – måske
en drøm om det utænkelige,
kun himlens Gud kan se?

Vi venter blot og tror den kommer
i tid og evighed,
den store kærlighedens sommer,
hvor alle vil Guds fred.

En verden venter at det gode
blir helt almindeligt
på denne lille, grønne klode
hvor livet er så rigt.
Bodil og Lars Busk Sørensen

I dåben blev vi et Guds barn og blev en del af Guds store 
familie og fik Gud som vores far. Han elsker os, ligesom da 
Jesus blev døbt og det lød fra himlen: ”Du er min elskede søn, 
i dig har jeg fundet velbehag!” (Lukasevangeliet kapitel 3 vers 
22b). 

I dåben fik vi også del i evigheden – Guds rige. Et rige som er 
svært at forestille sig. Et sted der ikke findes på et kort. Et sted 
man kan længes efter.

Komme dit rige

Tanke:
Hvad længes du efter?



4. stop

 Ørkenperlen

Ja, dyr og græs og sol og stjerner
gør altid som Gud vil.
Det er kun os med ”kloge” hjerner,
der véd at vi er til.

Men tænk den dag, hvor alle ville,
som du i himlen vil,
vi gik og gjorde ganske stille,
hvad du har skabt os til.

Din vilje, Gud, er vores glæde,
når her er lyst og godt,
men hvad den morgen vi må græde,
og alt er gråt i gråt?

Du kender vore onde dage,
da er du særlig nær,
du ser os når vi kun er svage,
da er du lige her.
Bodil og Lars Busk Sørensen

Ørkenperlen skal minde os om, at livet ikke altid er godt og 
dejligt. At livet også kan føles uoverskueligt og svært. Vi ken-
der ikke vores fremtid eller hvad der er bedst for os, men Gud 
har lovet, at han er hos os hele vejen.  

Ske din vilje i himlen således også på jorden.

Tanke:
Er der noget i tiden du synes er svært?



5. stop

 Bekymringsløshedsperlen

Vi tror du under os det hele,
alt det du skaber, Gud,
og den der lærer smukt at dele, 
har altid overskud.

Vi tror at vi har lov at bede 
om hus og hjem og brød.
Om sol er oppe eller nede,
ser du hvert barn i nød.

Din jord er rig nok til at give
os tryghed, tøj og mad
og holde flygtninge i live,
hvis blot vi hjælpes ad.
Bodil og Lars Busk Sørensen

Bekymringsløshedsperlen har himlens farve, for at minde os om 
dette vers i bibelen:
”Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i 
lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt 
mere værd end de?” Mattæus evangeliet kapitel 6 vers 26

Vi mennesker har ofte bekymringer - for vores børn, ældre, 
fremtid, bolig og økonomi. Gud ved, hvad vi har brug for og 
Han vil os kun det bedste. Han ønsker også, at vi må dele ud 
af vores overskud til andre trængende.

Giv os i dag vort daglige brød

Tanke:
Find en sten tænk på noget der bekymrer dig. 
Kast så stenen langt væk og slip bekymringen.



6. stop

 Kærlighedsperlen

Det er hos dig hver dag begynder,
du som er kærlighed.
Kun du kan tilgi’ alle synder,
så mennesker får fred.

Du er den høje, milde fader,
som altid kan forstå.
Du spørger ikke, men forlader
den skyld vi bærer på.

Og du er den der lytter kærligt,
den Gud der tænker stort.
Når vi har sagt det hele ærligt,
er det som aldrig gjort.
Bodil og Lars Busk Sørensen

Kærlighedsperlen er symbolet på kærligheden fra Gud.
Vi kommer ofte til at såre dem der står os aller nærmest og vi 
har derfor brug for Guds tilgivende kærlighed.

Gud elsker os betingelsesløst og derfor gav Han os det dyre-
bareste Han havde. Nemlig sin søn.
”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, 
for at enhver som tro på ham ikke skal fortabes, men have 
evigt liv.” Johannes evangeliet kapitel 3 vers 16

Og forlad os vor skyld

Tanke:
Næste gang du ser et spejl, så husk på at se på dig selv 
med kærlighed. Du er elsket af Gud.



7. stop

 Offerperlen

Gud, hjælp os i den første vrede,
når nogen sårer os.
Lad ingen onde tanker brede
sig i vort sind som trods.

Lad ingen af os blive fjender,
lær os de rette ord,
så det, igen at blive venner,
er bedre end vi tror.
Bodil og Lars Busk Sørensen

Offerperlen er den anden kærlighedsperle og er et symbol på 
den kærlighed, vi giver til andre. På samme måde som Gud 
elsker og tilgiver os, må vi elske og tilgive andre.

Det kan være noget af det sværeste i livet, men livet bliver let-
tere hvis vi kan se på hinanden med Guds tilgivende øjne.

“Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også 
gøre mod dem.” 
Matthæus evangeliet kapitel 7 vers 12

Som også vi forlader vore skyldnere

Tanke:
Er der nogen du i dag skal ringe eller skrive et brev til og 
fortælle at du har kær? Eller en du skal tilgive?



8. stop

 Nattens perle

Du skabte os til selv at ville
og skabe nyt som dig,
og tankerne står aldrig stille,
de flyver hver sin vej.

Det er så fristende at prøve,
det farlige er flot,
og hvorfor skulle Eva tøve,
når æblet smagte godt?

Det hænder, at vi blir så friske,
vi næsten glemmer dig.
Gud, lad da Helligånden hviske:
Husk, I er skabt af mig!
Bodil og Lars Busk Sørensen

Nattens perle er et billede på når livet gør ondt, måske fordi vi 
er ensomme, ikke føler os gode nok, er bange, savner dem vi 
har mistet. Da kan det være svært at tro, at Gud er til. 
Eller vi glemmer Gud, fordi alt går godt og vi ingen bekymrin-
ger har. Gud er med os hele tiden også når vi går i mørket.

”Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke én af dem falder 
til jorden, uden at jeres fader er med den.” 
Matthæusevangeliet kapitel 10 vers 29

Og led os ikke ind i fristelsen

Tanke:
Tænk på de gange du har følt dig helt alene og husk så 
på at Gud altid er hos dig.



9. stop

 Opstandelsesperlen

Men fri os fra det onde

Tanke:
Tag et øjeblik hvor du tænker på alle dem du har kær og 
dem der er ramt af sygdom.

Vi hører tit om storm og krige
og jordskælv verden rundt
og folk der blir ulykkelige
og sygdom der gør ondt.

Vi ber dig, at det aldrig hænder
i vores hus og hjem,
de sultne børn vi ikke kender,
tag også hånd om dem.

Hvorfor den onde angst og smerte,
når jorden er så flot?
Du har jo, Gud, et fader-hjerte.
Du vil din verden godt.
Bodil og Lars Busk Sørensen

Denne del af Fadervor rammer os nok særligt i denne tid, hvor 
vi har levet med Coronai et helt år.
Vi er helt magtesløse, når det onde rammer os. Vi kan ikke for-
hindre sygdom, oversvømmelser, hungersnød i at ske.

Opstandelsesperlen er håbets perle og skal minde os om, at 
Gud har besejret døden med Jesu opstandelse. Ligesom Han 
hver dag besejrer mørket, når solen står op.
”Og kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for 
jer.” 1. Petersbrev kapitel 5 vers 7



10. stop

 Gudsperlen

Du tæller ikke år og dage,
og ingen af os véd,
hvad der er fremad og tilbage
hos dig i evighed.

Det gør os svimle, næsten bange,
at vi må være med
på rejsen mod de solopgange,
vi kalder evighed.

Men det er godt at sidde sammen 
på et fortroligt sted
og hviske et oprigtigt amen
imod din evighed.
Bodil og Lars Busk Sørensen

Vi tæller vores tid i timer, dage og år. Gud tæller ikke på sam-
me måde og fordi vi ikke forstår Hans tid, kalder vi den evig-
hed. Det er en tid, der altid har været og altid vil være. 
Vi er nu tilbage ved Gudsperlen, kredsen er sluttet. Gud er 
med os hele vejen - i al evighed. 

For dit er riget og magten og æren i evighed! 
Amen!

Slut vandringen af med at bede Fadervor.
Fader vor, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, 
komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på 
jorden; giv os i dag vort daglige brød; og forlad os vor sky-
ld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i 
fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten 
og æren i evighed! Amen


