
Med sin dånande stämma gör Gud under, 
större ting än vi kan förstå. 
Han säger till snön att falla på jorden, 
till regnet att vräka ner. 

Job 37:5-6 
 

På hans befallning blåser sunnanvinden, 
nordanstormen och virvelvinden. 
Snöflingor strör han ut som svävande fåglar, 
och snöfallet liknar en gräshoppssvärm som slår ner. 
Ögat häpnar över denna vita skönhet, 
och hjärtat hänförs av flingornas fall. 

Syr 43:17-18 
 
 
 
 
 
 

Vandra vidare med dessa ord i hjärtat.  
Låt dig hänföras av allt det vita och det faktum att 

det är Gud som låter snöflingorna falla. 



 
Liksom regn och snö faller från himlen 
      och inte vänder tillbaka dit 
      utan vattnar jorden, 
      får den att grönska och bära frukt, 
      och ger säd att så och bröd att äta, 
så är det med ordet 
      som kommer från min mun: 
      det vänder inte fruktlöst tillbaka 
      utan gör det jag vill 
      och utför mitt uppdrag. 

Jes 55:10 
 
 
 
 
 
 

Guds ord ”faller” från himlen  
och verkar det Gud vill.  

Vandra vidare och försök vila i den tanken,  
att det Gud talar kommer att verka även i ditt liv. 

 
 



 
 
Låt oss gå till rätta med varandra, 
säger Herren. 
När era synder är scharlakansröda, 
kan de då bli vita som snö? 
När de är röda som purpur, 
kan de då bli vita som ull? 

Jes 1:8 
 
 
Du som älskar ett uppriktigt hjärta 
ge mig vishet i mitt innersta. 
Rena mig med isop från min synd, 
tvätta mig vit som snö. 

Ps 51:8-9 
 
 
 
 
 
 

Härifrån får du vandra med Davids bön på dina 
läppar, memorera hela psalmen eller välj en av 

meningarna.  



 
Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde 
räkna, av alla folk och stammar och länder och 
språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i 
vita kläder med palmkvistar i sina händer. 
  
Och en av de äldste sade till mig: "Dessa som är 
klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer 
de?" 
 
Jag svarade: "Du vet det, herre." Han sade till mig: 
"Det är de som kommer ur det stora lidandet. De 
har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i 
Lammets blod. 

Upp 7 
 
 
 
 

 
Genom Jesu blod är du i sanning vit som snö och 

när Gud lyser på dig med sitt ljus så gnistrar du. 
Vandra vidare i hans ansiktes ljus, låt hans blick vila 

på dig och vila du i hans blick. 



 
 
 
 
Prisa Herren, rimfrost och snö, 
lovsjung och upphöj honom i evighet. 

tillägg till Daniel B:49 
 
 
 
 
 
 

Tacka Gud och lovsjung honom, sjung gärna högt 
om du vill eller tyst i ditt hjärta. 


