
Advent 2021 (27. dage) 

 
Hver dag vælges et felt i englen, som dekoreres, mens du reflekterer over dagens ord eller tekst. 

 
Søndag d. 28. nov. 
Vi sidder i mørket, i dødsenglens skygge, 
for natten om advent er tærende lang. (DDS 89,1) 

 
Mandag d. 29. nov. 
Længsel 
 

Tirsdag d. 30. nov. 
Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din 
vej. (Mark. 1,2) 
 
Onsdag d. 1. dec. 
Nu kom der bud fra englekor, 
at Gud herned vil stige (DDS 71,1) 
 
Torsdag d. 2. dec. 
Immanuel – Gud med os 
 
Fredag d. 3. dec. 
Som lyn indtræder Gabriel (DDS 71,2) 

 
Lørdag d. 4. dec. 
Guds kraft dig overskygge skal (DDS 71,4) 

 
Søndag d. 5. dec. 
Solopgangen fra det høje 
 
Mandag d. 6. dec. 
Englevinger på vor grav 
for den brudte vandringsstav! (DDS 241,1) 
 
Tirsdag d. 7. dec.  
Vær stærke, frygt ikke! (Es. 35,4) 
 
Onsdag d. 8. dec. 
Hvi lod sig ej til syne 
en mægtig englevagt, 
som dig i silkedyne 
så prægtig burde lagt? (DDS 125,6) 
 
Torsdag d. 9. dec. 
Engle dale ned i skjul! (DDS 120,1) 
 
Fredag d. 10. dec. 
Øst for Edens have anbragte han keruberne og det 
lynende flammesværd til at vogte vejen til livets træ. (1. 
Mos. 3,24) 
 
Lørdag d. 11. dec. 
Han lavede forhænget af purpurblåt, purpurrødt og 
karminrødt stof og byssus, og han satte keruber på det. 
(2. Krøn. 3,14) 
 
 

Søndag d. 12. dec. 
Gør døren høj, gør porten vid (DDS 84,1) 

 
Mandag d. 13. dec. 
Det var for engle et lysteligt syn, 
Helvede sprængtes af Himlens lyn, 
Kristus opstod fra de døde! (DDS 223,4) 
 
Tirsdag d. 14. dec.  
Jeg aldrig glemmer disse ord, 
som klingede i englekor: 
Nu er der fred på jorden! (DDS 109,5) 
 
Onsdag d. 15. dec. 
Rejs dig, bliv lys, for dit lys er kommet! (Es. 60,1) 
 
Torsdag d. 16. dec. 
Guds engle endnu så vel som før 
gør alt, hvad han vil beslutte (DDS 134,3) 
 
Fredag d. 17. dec. 
Hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham, 
varer i slægt efter slægt. (Luk. 1,50) 
 
Lørdag d. 18. dec. 
Pris Herren, I hans engle, I stærke krigere.  
(Sl. 103,20) 
 
Søndag d. 19. dec. 
Vort fattige halleluja 
med salig fryd istemmes da 
af engles millioner. (DDS 102,2) 
 
Mandag d. 20. dec. 
Kongesøn fra englehjem (DDS 92,1) 
 
Tirsdag d. 21. dec.  
Guds hellige pagt: At vi må tjene Ham uden frygt (Luk. 
1,72-74) 
 
Onsdag d. 22. dec. 
Forventning 
 
Torsdag d. 23. dec. 
Ham vil vi synge vor julesang, 
og er den så kun svag, 
det er dog vort hjertes efterklang 
af engelens bud i dag. (DDS 110,9) 
 
Fredag d. 24. dec. 
Hør, hvor englesangen toner: 
Hil dig, konge, født i dag (DDS 111,1) 


