
Havet minder 
om Gud
Havet kan vise sig fra mange 
sider, men ingen er i tvivl om, 
at det er et hav. Sådan er det 
at leve sammen med Gud
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Jeg holder meget af vand. Der er 
noget helt særligt ved lyden 
af rislende vand i en å og ved 

lyden af vinden, der blæser frit 
over en sø uden at blive bremset 
af træer eller bygninger.
 Men allerbedst er havet, hvis 
nogen spørger mig. Og det er 
uanset årstid.

Tusind temperamenter
Havet har tusind temperamenter og 
farver. Der findes næppe en stemning 
eller en farve, man ikke kan finde ved 
havet i løbet af et år. Men det betyder ik-
ke, at man ikke kan identificere et hav. Der 
er ingen mennesker, der siger: »Ih! Er det 
et hav? Jeg troede, det var en kamel…«
 Havet om sommeren er et orgie af lys 
på grund af de korte nætter og solens 
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FÅ APPEN ’ORD TIL EFTERTANKE’ GRATIS To minutters 
andagt hver  
dag i en uge

Samfundskonsulent Erik 
Hansen, Brenderup, holder 
andagt i uge 41, 9.-15. 
oktober

blink i vandet. En stille efterårsdag kan 
være så smuk og samtidig minde os om at 
tage afsked med sommeren, og når vinte-
ren kommer, rusker havets rå, kolde blæst 
os igennem og minder os om livets kampe 
på godt og ondt.

Læs mere om Gud på:  
jesusnet.dk/gud

http://netandagten.dk
http://jesusnet.dk/gud
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HVER MANDAG AFTEN 
KL. 19.00 – 22.00

82 271 333

HAR DU BRUG FOR 
AT SNAKKE MED NOGEN?

imedia samler video og 
lyd om tro til dig
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Havet og Gud
At være ved havet minder mig på så man-
ge måder om det at leve sammen med 
Gud. Det er en sammenligning, der let kan 
presses for langt, og med den risiko un-
derstreget, vil jeg alligevel gøre forsøget.
 Mange har sagt, at havet både er for 
den 2-årige, der sopper, og den voksne, 
der svømmer. Begge kan sige med lige ret: 
»Jeg var ude at bade i dag!« Både Gud og 
havet har rigeligt til os alle hver dag i vo-
res liv.
 Vand er næsten umuligt at samle hæn-
derne om, det løber blødt og gennemsig-
tigt igennem fingrene, hvis man prøver. 
Men kun en tåbe tror, at det er ufarligt af 
dén grund. Mange mennesker er døde og 
skibe slået i stykker på grund af stormvejr. 
Det minder mig om ikke at lade mig snyde 
af, at jeg ikke kan se Gud og aldrig har set 
ham. Han er ikke mindre kraftfuld af den 
grund.

Guds perfekte billede
Havets mange ansigter i løbet af året min-
der mig om de mange sider af Gud, som 
han viser os igennem Bibelens bøger. Der 
er alt fra stolt skaberglæde, fnysende vre-
de, imponerende tålmodighed, blomstren-
de kreativitet til uforståelig kærlighed. Det 
hele er der.

 Så fantastisk havet end er, så har det 
kun billedlig krop og ansigt. Anderledes er 
det med Gud. Hvis vi skal kende Gud for 
alvor og vove at have tillid til ham i vores 
livs dybeste kampe, så har vi brug for et 
ansigt, nogle øjne og varme hænder. Det 
har vi i Jesus, som er Guds perfekte bille-
de, for sådan er Gud, også i dag. Så når vi 
har glædet os over havet og alle de må-
der, det minder os om Gud, må vi glæde os 
endnu mere over, at vi ikke er overladt til 
at gætte på, hvem og hvordan Gud er. For-
di Jesus har vist os det.

 
Anne Kathrine Wagtberg Hansen 

SAGT OM 
GUDS MAGT
Herrens godhed fylder jorden. Ved 
Herrens ord blev himlen skabt, hele 
dens mangfoldighed ved et pust fra 
hans mund. Han samler havets vand 
som i en lædersæk og det store dyb i 
sine forrådskamre.

 
Salmernes Bog kapitel 33, vers 5-9

http://imedia.dk


Jesus skaber noget helt nyt

(Jesus sagde) … ingen fylder ung vin på gamle 
lædersække; for så sprænger vinen sækkene, 
og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin 
på nye sække

 
Fra søndagens tekst i kirkerne:

Markusevangeliet 2,14-22

Ung vin på  
nye sække
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Når der er et eller andet i vejen med en bil, 
kører vi hen på et værksted for at få fejlen 
rettet. Bilen skal repareres for at komme 
ud på landevejen igen.
 Men i Guds rige er det anderledes. Je-
sus er ikke en mekaniker. Han er ikke 
kommet for at rette på nogle skønhedsfejl 
hos os. Han er ikke kommet for at repare-
re og justere.
 Jesus er kommet med noget helt nyt. 
Han er kommet med Guds rige. Han vil ik-
ke rette os til, men han vil skænke os no-

get helt nyt. Ny vin på nye sække, siger Je-
sus. Det går galt, hvis vi hælder ny vin på 
gamle sække, forklarer han. 
 Sådan arbejder Jesus også med men-
nesker. Han vil ikke bearbejde os lidt her 
og der og give os en justering på 10 pro-
cent eller 20 procent, eller hvordan vi nu 
kan forestille os det. Han vil i stedet skabe 
noget helt nyt, 100 procent. Han forklarer 
det andre steder på den måde, at et men-
neske skal fødes igen.
 Når et menneske tror og bliver døbt, 

går det fra dødens rige til 
livets rige. Der sker noget 
helt nyt. Eller som Paulus 
i Bibelen udtrykker det: 
Er nogen i Kristus, er han 
en ny skabning. Det gam-
le er forbi, se, noget nyt 
er blevet til (2 Korinther-
brev kapitel 5, vers 17).

 
Peter V. Legarth


