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TEKSTLÆSNING
Markus 16, 14-15





462.
Herre, jeg vil gerne tjene

Mel.: : B. Reimann
vr 36 - Alt. melodi: 439

Kristian Østergaard 1891



Herre, jeg vil gerne tjene
462 – vers 1/2

Herre, jeg vil gerne tjene,

tjene dig og dig alene,

tag og brug mig, som du vil!

Hvad jeg ejer, har du givet,

hver en evne, selve livet,

dig det hele hører til.



Herre, jeg vil gerne tjene
462 – vers 2/2

Led mig, Frelser, ved din nåde,

også når jeg selv vil råde

og vil gå min egen vej!

Sæt mig, hvor jeg bedst kan gavne,

o, men lad mig aldrig savne

vished, at jeg tjener dig!





Taler

Kenneth Manniche







Du tror 

Exodus MC’s slagsang

Mel.: Ukendt

Tekst: Ukendt



Du, tror
vers 1a/2

Du tror at livet kun er et tidsrum, 

hvor skæbnens skiften er et spil.

Du tror at det man kalder livet,

kun er det at være til.

Ved du at du har helt taget fejl

Ved du at Jesus lever



Du, tror
vers 1b/2

Ved du at trods man dræbte ham,

så brød han dødens stærke magt.

Det var af kærlighed til dig 

for at befri dit indre.

Han vil forvandle hele dit liv,

der for dig selv til Herren giv.



Du, tror
vers 2a/2

Du tror, at du er forladt af alle,

du tror, at alt er tabt for dig.

Du tror, at ene ved livets slutning, 

lindres lidt din smertens vej.

Du tror, når du har taget i mod ham, 

så kan du ikke synde mer.



Du, tror
vers 2b/2

Du regner med, din egen styrke

kan klare alle ting, som sker.

Så tro på Ham, som skabte livet, 

og læg din skæbne i Hans hånd, 

og i dit liv en glædes kilde,

vil strømme ved Guds helligånd.





Taler

Flemming Petersen



Fællesskab



• Andagt om fællesskab

• Fællesskabet i klubben

• Fællesskabet med andre biker-
klubber



Fællesskabet internt i klubben









































Fællesskab med andre 
bikerklubber







































































10.
Der er magt i de foldede hænder 

Mel: Øivind Tønnesen 1955

Tekst: Trygve Bjerkrheim 1955



Der er magt i de foldede hænder 
10 - vers 1/3

Der er magt i de foldede hænder.

I sig selv er de svage og små.

Men mod almagtens Gud du dem vender;

han har lovet at svar skal du få.



Der er magt i de foldede hænder 
10 - omkvæd 1/3

Der er svar undervejs, 

engle kommer med bud.

Om det venter, det frem dog skal nå,

for det loved' jo løfternes trofaste Gud:

Kald på mig, og du hjælpen skal få!



Der er magt i de foldede hænder 
10 - vers 2/3

Du som be'r for dit barn, dine kære,

er i forbøn fra år og til år,

om du tålmodets lektie må lære,

Himlens bønnesvar engang du får.



Der er magt i de foldede hænder 
10 - omkvæd 3/3

Der er svar undervejs, 

engle kommer med bud.

Om det venter, det frem dog skal nå,

for det loved' jo løfternes trofaste Gud:

Kald på mig, og du hjælpen skal få!



Der er magt i de foldede hænder 
10 - vers 3/3

Der er magt i de foldede hænder,

når i Frelserens navn du kan be’.

Og engang når du livsløbet ender,

hvert et bønnesvar klart skal du se.



Der er magt i de foldede hænder 
10 - omkvæd 3/3

Der er svar undervejs, 

engle kommer med bud.

Om det venter, det frem dog skal nå,

for det loved' jo løfternes trofaste Gud:

Kald på mig, og du hjælpen skal få!





Taler

Arne Mohr





























Kollekt

31 530

Tak for din gave til
Biker Bibelen





101.
Velsignelsen

Mel.: Hans Holm 1988

4 Mos 6,24-26



101 – Velsignelsen

Herren velsigne dig.

Herren bevare dig

og la’ sit ansigt lyse over dig

og være dig nådig.

Herren løfte sit ansigt mod dig

og gi’ dig fred.

|: Amen. :| (x5)





Tak for i dag!
Guds fred og god sabbat


