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TEMA: KRISTNES FRYGT FOR MENNESKER - 

INDSIGT OG HJÆLP FRA SANDHEDER I BIBELEN 
 

 

OVERSIGT 

 

# Indledning 

# Mennesker vi lever sammen med og forhold vi lever under 

   Kristne er i verden, men ikke af verden 

   Almen karakteristik af en del mennesker omkring os - men ikke af alle: 

   Nogle folk hader kristendom - det skræmmer os: 

# De, som i forskellige sammenhænge har magten, opfører sig ikke sjældent sådan her 

# Lad os betragte menneskene omkring os i dette lys  

# Døden er afslutningen 

 

 

Indledning 

# Der er en bestemt følelse og modstand i mig, som gør, at jeg som en kristen frygter mennesker! Denne 

frygt er på en måde forståelig, men den er mindre nødvendig i lyset af, hvad Bibelen siger til os! Lad os 

prøve at se frygt for mennesker i et nyt lys. 

# Jeg ønsker ikke at udtrykke had, foragt, hovmod, skadefryd mv. over for ikke-troende – jeg ønsker 

udelukkende at udtrykke konstateringer. Jeg ønsker heller ikke at være en farisæer over for ikke-troende. 

# Det er ikke-troende ugudelige, som er på besøg i Guds verden! som han er Herre over som skaberen af 

den. 

# Nogle vers går igen 

# De vers, der i margin er markeret med udråbstegn er særligt vigtige. 

 

 

Mennesker vi lever sammen med, og forhold vi lever under 

Kristne er i verden, men ikke af verden: 

-  Jeg beder ikke om, at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde. De er 

ikke af verden … . … har også jeg udsendt dem til verden.  (Joh 17:15,18b) 

-  … vor Herre Jesu Kristis kors; ved ham er verden blevet korsfæstet for mig, og jeg for verden. 

  (Gal 6:14b) 

 

Almen karakteristik af en del mennesker omkring os - men ikke af alle: 

Nogle mennesker er onde og farlige. 

- Til Gud siger de (ugudelige): ” … Vi vil ikke vide af dine veje. (Job 21:13) 

-   De, der har et gudløst hjerte, nærer vrede. (Job 36:13) 

-    Tåberne siger ved sig selv: ”Gud er ikke til!” De handler ondt og afskyeligt, ingen gør godt.    

  (Salme 14:1) 

-   De selvkloge ænser Gud ikke. (Job 37:24b) 

-    At handle skændigt er en fornøjelse for tåben. (Ord 10:23a) 

-     Menneskenes hjerte er også fuldt af ondskab, og der er dumhed i deres hjerte, så længe de       

  lever. (Præd 9:3b) 

-   Se, jeg sender jer ud som får blandt ulve. (Matt 10:16a) 

-   Gå! Se, jeg sender jer ud som lam blandt ulve. (Luk 10:3) 

-   I verden har I trængsler; men vær frimodige, jeg har overvundet verden. (Joh 16:33b) 

-   Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede dem og sagde: ”Lad jer frelse fra          

  denne forkvaklede slægt!” (ApG 2:40b) 
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-    De blev tåber. (Rom 1:22b) 

-   [Ugudelige og uretfærdige] hader Gud. (Rom 1:30a) 

-   Gudsfrygt har de ikke for øje. (Rom 3:18) 

-             Der er folk, som ikke vil vide noget om Gud. (1 Kor 15:34b) 

- Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før 

vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens 

rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort 

køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, af vi var af natur vredens børn ligesom de 

andre. (Ef 2:1-3) 

-   I deres afstumpethed har de hengivet sig til udsvævelse, så de af griskhed begår alle slags        

  urene handlinger. (om hedningerne, Ef 4:17b-19) 

-   Der er mange … der lever som fjender af Kristi kors. De ender i fortabelse. (Fil 3:18b-19a) 

- Den visdom kommer ikke fra oven, den er jordisk, sjælelig og dæmonisk. (Jakob 3:15) 

- I de sidste dage skal der komme hårde tider. For da vil mennesker blive egenkærlige, 

pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemlige, 

spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdne, brutale, fjender af det gode, 

forrædere, fremfusende, hovmodige, de vil elske nydelser højere end Gud. (2 Tim 3:1b-4) 

-   De uretfærdige … især dem, som med besmittet attrå jager efter kødelig lyst og foragter           

  Herrens værdighed. Frække, selvbehagelige … . (2 Peter 2:10, DO 1948) 

 

Nogle folk hader kristendom - det skræmmer os: 

-  Onde mennesker forstår ikke, hvad ret er. (Ord 28:5a) 

-  Den uretfærdige afskyr den, der lever retskaffent. (Ord 29:27b) 

- [Ugudelige og uretfærdige] hader Gud. (Rom 1:30a) 

- Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af verden, ville verden elske 

jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer. 

Husk det ord, jeg sagde til jer: En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de 

også forfølge jer. (Joh 15:18-20a) 

-  Jeg har givet dem dit ord; og verden har hadet dem, fordi de ikke er af verden. Jeg beder ikke om, 

at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde. De er ikke af verden, 

ligesom jeg ikke er af verden. (Joh 17:14-16) 

 

Mange kristne bliver forfulgt – især under muslimske eller ateistiske styreformer: 

-             Men du, Herre kender alle deres anslag mod mit liv. (Jeremias 18:23a) 

-  Apostlene forlod så rådssalen, glade fordi de var blevet anset for værdige til at blive vanæret for 

Jesu navns skyld. (ApG 5:41) 

-  Du derimod har fulgt mig i … udholdenhed, i forfølgelser, i lidelser, som dem, jeg var ud for i 

Antiokia, Ikonion og Lystra. Hvad jeg end har måttet udstå af forfølgelser, så har Herren reddet 

mig ud af dem alle. Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus.  

 (2 Tim 3:11-12) 

-   Husk den første tid, da I efter at være blevet oplyst udstod megen kamp og lidelse, når I enten       

  selv blev stillet  offentligt til skue under spot og mishandling eller gjorde fælles sag med andre,     

 når de blev behandlet sådan. For I led med de fængslede, og I fandt jer med glæde i, at                  

man røvede jeres ejendom, fordi I vidste, at I ejer en bedre formue, som ikke forgår. Kast altså      

ikke jeres frimodighed bort, den bærer en stor løn i sig. (Hebr 10:32-35) 

- Husk på dem, der er i fangenskab, som om I var deres medfanger, og på dem, der mishandles, så 

sandt som I også selv har en krop. (Hebr 13:3) 

 

 

De, som i forskellige sammenhænge har magten, opfører sig ikke sjældent sådan her 

Uden for de rige lande gælder frihedsrettighederne i mindre grad. Her er mange forhold uretfærdige. 

Det samme gælder Danmark før i tiden. Noget af indholdet i disse vers passer bedre til de lande og til 

før i tiden hos os. Her er livet for en kristen langt mere drøjt og frygten for dem, der er sat over en, 

højere. Jeg har taget dette afsnit med, fordi disse nævnes i Bibelen og hører med til et helhedsbillede. 

- Du må ikke unddrage den trængende og fattige daglejer hans løn hvad end det er en af dine 

landsmænd eller en af de fremmede, som bor i en af byerne i dit land. Hver dag skal du betale 
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ham hans løn, før solen går ned, for han er fattig og har hårdt brug for den. Ellers vil han råbe til 

Herren og anklage dig, og det vil blive regnet dig til synd. (5 Mos 24:14-15) 

- Vore konger og vore stormænd, vore præster og vore fædre fulgte ikke din lov, de lyttede ikke til 

de bud og formaninger, du havde givet dem. Trods deres kongedømme, trods den store godhed, 

du havde vist dem, og trods deres vidtstrakte, frugtbare land, du havde givet dem, ville de ikke 

tjene dig og ikke vende om fra deres onde gerninger. Derfor er vi i dag trælle! I landet, du gav 

vore fædre, for at de kunne nyde dets frugt og dets goder, i det land er vi nu trælle. Dets rige 

afgrøde tilfalder de konger, du har sat over os for vore synders skyld; de hersker over vore 

kroppe og vort kvæg, som de har lyst. Vi er i stor nød! (Nehemias 9:34-37) 

-  Folk skriger under den megen undertrykkelse, de råber om hjælp under de stores magt.  

 (Job 35:9) 

-   Herren står på den fattiges side. (Salme 109:31a) 

-  Stol ikke på stormænd, på mennesker, de kan ikke frelse. De udånder og vender tilbage til jorden,  

og den dag er deres planer blevet til intet. Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud, hvis håb står     

til Herren, hans Gud, som har skabt himlen og jorden … .(Salme 146:3-5) 

- At kue den ringe er hån mod hans skaber. (Ord 14:31a, DO 1931) 

-  Den, der spotter den fattige, håner hans skaber, den, der glæder sig over hans ulykke, forbliver 

ikke ustraffet. (Ord 17:5) 

- Den, der stopper øret til for den svages (1931: 'lille' mands) skrig, vil selv komme til at råbe uden 

at få svar. (Ord 21:13) 

- Du må ikke røve fra den svage, fordi han er svag, du må ikke knuse den hjælpeløse i porten; for 

Herren fører deres sag. (Ord 22:22-23a) 

-  Dernæst så jeg al den undertrykkelse, der forekommer under solen. Jeg så de undertryktes tårer, 

og ingen trøstede dem; jeg så undertrykkernes vold mod dem, og ingen trøstede dem. (Præd 4:1) 

-  Når du ser undertrykkelse af fattige og brud på ret og retfærdighed i landet, skal du ikke undre 

dig over, at det sker, for på den mægtige vogter en mægtigere, og endnu mægtigere står over 

dem. (Præd 5:7) 

- Mit folk, dine vejledere fører dig vild, de gør vejen, du går, til et vildspor. Herren træder frem til 

rettergang, han står frem for at dømme folkene. Herren kommer for at føre sag mod sit folks 

ældste og dets stormænd: ”Det er jer, der har afgnavet vingården, rovet fra de hjælpeløse er i 

jeres huse. Hvorfor knuser I mit folk og kværner de hjælpeløses ansigt?” siger Herren, 

Hærskareres Herre. (Esajas 3:12-15) 

- Dette siger Herren: I skal øve ret og retfærdighed og befri den udplyndrede fra undertrykkeren; I 

må ikke udnytte den fremmede, den faderløse og enken. (Jeremias 22:3a) 

- Hør dette, I, som knuser den fattige og vil gøre det af med de hjælpeløse i landet. (Amos 8:4) 

-  I som undertrykker de svage og mishandler de fattige … . (Amos 4:1a) 

- Hør dette, I som knuser den fattige og vil gøre det af med de hjælpeløse i landet … . (Amos 8:4) 

- Ve dem, der planlægger ondskab, forbereder ondt på deres leje og udfører det ved daggry, fordi 

det står i deres magt. De begærer marker og røver dem, de begærer huse og tager dem; de 

undertrykker en mand og hans husstand, en mand og hans ejendom. Derfor siger Herren: Se, jeg 

planlægger ondt mod denne slægt, så I ikke kan trække halsen fri og ikke gå oprejst. Det bliver en 

ond tid! (Mikas 2:1-3)  

- Tag jer i agt for mennesker! De skal udleverejer til domstolene og piske jer i deres synagoger, og 

I vil blive stillet for statholdere og konger på grund af mig, som et vidnesbyrd for dem og for 

hedningerne. (Matt 10:17-18) 

-  Men Jesus kaldte dem til sig og sagde: ”I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at 

stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der 

vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal 

være jeres træl. (Matt 20:25-27) 

-  I ved, at de, der regnes for folkenes fyrster, undertrykker dem, og at deres stormænd misbruger 

deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer; men den, der vil være stor blandt jer, 

skal være jeres tjener. (Mark 10:42-43)  

- De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode. (Rom 13:3a) 

- Og I, som er herrer, optræd på samme måde over for dem; lad være med at true. I ved jo, at de 

og I har den samme Herre i himlene, og han gør ikke forskel på nogen. (Ef 6:6b-9) 

- Og nu I, som er rige! I skal græde og jamre over den elendighed, der skal komme over jer. Jeres 
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rigdom er rådden og jeres klæder mølædte, jeres guld og sølv er dækket af rust, og den rust vil 

vidne imod jer, og som en ild vil den fortære jeres kød. I har samlet jer skatte til de sidste dage; 

tænk på den løn, I har unddraget arbejderne, der har høstet jeres marker, skriger til himlen, og 

høstfolkenes råb har nået Hærskarers Herres ører. I har lever mageligt og overdådigt her på 

jorden, I har fedet jer selv op til slagtedagen! I har dømt og dræbt den retfærdige, mod jer er han 

værgeløs. (Jakob 5:1-6) 

-  Og jordens konger og stormænd og hærførere og rigmænd og magthavere og hver træl og fri 

skjulte sig i huler og klippekløfter. Og de sagde til bjerge og klipper: ”Fald ned over os og skjul 

os for ham, som sidder på tronen, og for Lammets vrede. (Åb 6:15-16) 

 

 

Lad os betragte menneskene omkring os i dette lys  

Vers om menneskers død står i næste afsnit forneden. 

- !!   I skal ikke frygte noget menneske, for dommen er Guds. (5 Mos 1:17b) 

- !!   Vær modige og stærke! Vær ikke bange, og nær ikke rædsel for dem, for Herren din Gud går selv 

  med dig, han lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke. (om fjendtlige stammer, 5 Mos 31:6) 

- !!   Da jeg så dem, stod jeg frem og talte til de fornemme og fyrsterne og til resten af folket: ”Vær      

 ikke bange for dem! Husk på den store og frygtindgydende Herre … .  

   (om fjendtlige stammer, Nehemias 4:8) 

- I elsker tomhed og søger løgn. (Salme 4:3b) 

- !!  Herre, indgyd folkene frygt, så de forstår, at de kun er mennesker. (Salme 9:21) 

- !! Herren er mit lys og min frelse, hvem skal jeg da frygte? Herren er værn for mit liv, hvem skal 

jeg da være bange for? (Salme 27:1) 

- !!   Far ikke op over forbryderne, vær ikke misundelig på dem, der øver uret, for de visner hurtigt     

   som græsset og tørrer ud som de grønne vækster. Stol på Herren og gør det gode.  

  (Salme 37:1-3a) 

- !!   Men de uretfærdige går til grunde, og Herrens fjender forgår som engenes pragt, de forgår i 

røg.   (Salme 37:20) 

- !! Bedragerne stoler på deres rigdom og praler af deres store formue. … Vise mænd dør, tåbe og fæ 

går begge til grunde, de må efterlade deres rigdom til andre. … Mennesker, der har rigdom skal 

ikke overleve. … Frygt ikke, når en mand er rig, når velstanden og rigdommen i hans hus vokser. 

Han kan intet tage med sig, når han dør, hans velstand følger ham ikke i graven. … Mennesker, 

der har rigdom, er uden forstand. (Salme 49:7,11,13a,17-18,21a)) 

- !!   Når jeg gribes af frygt, stoler jeg på dig; ved Guds hjælp lovpriser jeg hans ord. Jeg stoler på       

Gud  og frygter ikke; hvad kan dødelige gøre mig? (Salme 56:5) 

-  Alle mennesker er løgnere. (Salme 116:11b. Rom 3:4a)  

- !!  Herren er hos mig, jeg frygter ikke, hvad kan mennesker gøre mig? Herren er min hjælper, jeg får 

 mine modstanderes nederlag at se. (Salme 118:6-7) 

-   Stol ikke på stormænd, på mennesker, de kan ikke frelse. De udånder og vender tilbage til jorden,  

og den dag er deres planer blevet til intet. Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud, hvis håb står    

til Herren, hans Gud, som har skabt himlen og jorden … . (Salme 146:3-5) 

-   Herren glæder sig ikke over menneskets muskelkraft, men han glæder sig over dem, der frygter     

 ham, og som venter på hans trofasthed. (Salme 147:10b-11) 

- Den, der ringeagter sin næste, er uden forstand. (Ord 11:12a) 

- Den, der foragter sin næste, synder. (Ord 14:21a, DO 1931) 

-    Onde mennesker forstår ikke, hvad ret er. (Ord 28:5a) 

-    Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed. (Ord 29:25) 

- !!   Den uretfærdige afskyr den, der lever retskaffent. (Ord 29:27b) 

-   Nøgen kom han ud af moders liv, nøgen går han bort, som han kom, og han får intet ud af sit   

  slid, som han kan tage med sig. Ja, dette er et slemt onde; ganske som han kom, går han bort.  

  Hvad udbytte har han af at slide for vinden? Han æder alle sine dage op i mørke og stor kval, i 

  lidelse og ærgrelser. (Præd 5:14-16)  

- Mit folk, dine vejledere fører dig vild, de gør vejen, du går, til et vildspor. Herren træder frem til 

rettergang, han står frem for at dømme folkene. Herren kommer for at føre sag mod sit folks 

ældste og dets stormænd: ”Det er jer, der har afgnavet vingården, rovet fra de hjælpeløse er i 

jeres huse. Hvorfor knuser I mit folk og kværner de hjælpeløses ansigt?” siger Herren, 
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Hærskareres Herre. (Esajas 3:12-15) 

-   Du skal få tider med tryghed, en rigdom af frelse, af visdom og kundskab, frygt for Herren bliver  

 din skat. (Esajas 33:6) 

- !!    Nej, folkene er som dråber i en spand, de regnes som støv på vægtskåle. … 

   Alle folkene er som intet imod Herren, de regnes som intethed og tomhed for ham.  

   (Esajas 40:15a,17) 

-   Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd  

   holder dig fast. Alle, der raser imod dig, bliver til spot og spe; dine fjender forgår og bliver til    

    intet. Søger du efter dine modstandere, finder du dem ikke, dine angribere bliver som intet som 

     helst. (Esajas 41:10-12)  

- !!   Frygt ikke, for jeg er med dig. (Esajas 43:5a) 

- !!   De gudløse har ingen fred, siger Herren. (Esajas 48:22) 

- !!   Hør mig, I, der kender retfærdighed, du folk med min lov i hjertet! Frygt ikke menneskers hån,      

 lad jer ikke skræmme af deres spot. … 

   Det er mig, der trøster jer, hvordan kan du da frygte for mennesker, der dør, for menneskebørn,   

  der svinder bort som græsset? (Esajas 51:7,12) 

- !!        Jeres arbejdere jager I med. (jeg tænker også på lønmodtagere i dag, Esajas 58:3b) 

- !!   Du skal ikke frygte dem, for jeg er med dig og frelser dig,” siger Herren.  

  (de mennesker Jeremias taler til, Jeremias 1:8) 

-   Dette siger Herren: Forbandet den mand, som stoler på mennesker og søger sin styrke hos            

 dødelige, men hvis hjerte viger fra Herren. (Jeremias 17:5) 

- !!  Hjertet er det mest bedrageriske af alt, det er uhelbredeligt, hvem kan gennemskue det? 

  (sådan er hjertet hos de mennesker, vi møder, Jeremias 17:9) 

-            Men du, Herre kender alle deres anslag mod mit liv. (Jeremias 18:23a) 

-   Men du, menneske, frygt dem ikke, og frygt ikke deres ord, om så torne omringer dig, og du sidder 

 på skorpioner: Frygt ikke deres ord, og lad dig ikke skræmme af dem, for de er et genstridigt folk. 

 (til Ezekiel om israelitterne, Ezekiel 2:6) 

- !!  Den Højestes herredømme er et evigt herredømme, hans kongerige varer i slægt efter slægt,          

  jordens beboere er for intet at regne. (Daniel 4:31b-32a) 

- !!   Frygt ikke for dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, 

der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i Helvede. Sælges ikke to spurve for en skilling? Og 

ikke én af dem falder til jorden, uden at jeres fader er med den. Men på jer er selv alle hovedhår 

talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange spurve. Enhver, som kendes ved mig over for 

mennesker, vil jeg kendes ved over for min fader, som er i himlen. (Matt 10:28-32) 

-  Lidt efter kom de, som stod der, hen til Peter og sagde: ”Jo, sandelig er du også en af dem; dit 

sprog røber dig.” Da gav Peter sig til at bande og sværge: ”Jeg kender ikke det menneske!” I 

det samme galede hanen. Og Peter huskede det ord, Jesus havde sagt: ”Før hanen galer, vil du 

fornægte mig tre gange.” Og Peter gik udenfor og græd bitterligt.  

(Jesus genopbygger Peter igen, Matt 26:73-75) 

-    I samme stund jublede Jesus i Helligånden og sagde: ”Jeg priser dig, fader, himlens og jordens 

Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for de umyndige. 

   (Luk 10:21) 

- !!    Og jeg siger til jer, mine venner: Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel og derefter ikke er i stand 

til at gøre mere. Jeg vil vise jer, hvem I skal frygte: Frygt ham, som efter at have slået ihjel, har 

magt til at kaste i Helvede. Ja, jeg siger jer: Ham skal I frygte. Sælges ikke fem spurve for to 

skilling? Og ikke én af dem er glemt af Gud. Ja, selv alle jeres hovedhår er talt. Frygt ikke, I er 

mere værd end mange spurve. (Luk 12:4-7) 

- Lignelsen om den rige bonde: 

 Og Jesus sagde til skaren: ”Se jer for og vær på vagt over for al griskhed, for et menneskes liv 

afhænger ikke af, hvad det ejer, selv om det har overflod.” … 

Så sagde den rige mand: Sådan vil jeg gøre: Jeg river mine lader ned og bygger nogle, som er 

større, og dér vil jeg samle alt mit korn og alt mit gods. Og jeg vil sige til mig selv: Så, min ven 

du har meget gods liggende, nok til mange år. Slå dig til ro, spis, drik og vær glad! Men Gud 

sagde til ham: Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt det, du har samlet? 

Sådan går det den, der samler sig skatte, men ikke er rig hos Gud. (Luk 12:15,18-21) 

- !!   Frygt ikke, du lille hjord, for jeres fader har besluttet at give jer Riget. (Luk 12:32) 
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- !!   For det, som sættes højt af mennesker, er afskyeligt i Guds øjne. (Luk 16:14-15) 

-    Den, der vandrer i mørket, ved ikke, hvor han går. (Joh 12:35b) 

- Når verden hader jer, skal I vide, at den har hadet mig før jer. Var I af verden, ville verden elske 

jer som sit eget; nu er I ikke af verden, men jeg har udvalgt jer af verden, derfor hader verden jer. 

Husk det ord, jeg sagde til jer: En tjener er ikke større end sin herre. Har de forfulgt mig, vil de 

også forfølge jer. (Joh 15:18-20a) 

- !!       Du har givet Sønnen magt over alle mennesker. (Joh 17:2a) 

- !!  Jeg har givet dem dit ord; og verden har hadet dem, fordi de ikke er af verden. Jeg beder ikke om, 

at du skal tage dem ud af verden, men at du vil bevare dem fra det onde. De er ikke af verden, 

ligesom jeg ikke er af verden. (Joh 17:14-16) 

- !! Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, menes disciplene holdt sig inde bag lukkede 

døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem: ”Fred være med 

jer!” (Joh 20:19) 

-  Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner. (ApG 1:8a) 

-  Apostlene forlod så rådssalen, glade fordi de var blevet anset for værdige til at blive vanæret for 

Jesu navns skyld. (ApG 5:41) 

- Menigheden i hele Judæa og Galilæa og Samaria havde nu fred; den blev bygget op i levede i 

Herrens frygt og voksede ved Helligåndens formaning. (ApG 9:31) 

- !! For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der 

undertrykker sandheden med uretfærdighed. (Rom 1:8) 

- !! Hader Gud. (Rom 1:30a) 

- Fortjener man at dø. (Rom 1:32a) 

- !! Gudsfrygt har de ikke for øje. (Rom 3:18) 

- For syndens løn er død. (Rom 6:23a) 

- De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode. (Rom 13:3a) 

- !! De vises visdom vil jeg ødelægge, de kloges klogskab vil jeg tilintetgøre. Hvor er de vise henne, 

hvor er de skriftkloge, hver er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom 

til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verdens skulle kende ham gennem sin egen 

visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om. … 

 Men for dem, der er kaldet, jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds 

visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end 

mennesker. (1 Kor 1:19-21,24-25) 

- !! Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd; det er en dårskab for sådan 

et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter Åndens målestok. Det åndelige 

menneske derimod bedømmer alt, men selv bedømmes det ikke af nogen.  

 (1 Kor 2:14-15) 

- !! Den, der blev kaldet til at høre Herren til, mens han var træl, er Herrens frigivne; ligeså er den, 

der blev kaldet som fri, Kristi træl. I blev købt dyrt. Vær ikke menneskers trælle. (1 Kor 7:22-23a) 

- Vær vågne, stå fast i troen, vær mandige og stærke! (1 Kor 16:13) 

- Træk ikke på samme hammel som de vantro! For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, 

eller hvad har lys til fælles med mørke? Hvordan har Kristus og Beliar stemme overens, eller 

hvordan kan en troende have lod og del med de vantro? (2 Kor 6:14-15) 

- Også jer har han gjort levende, jer der var døde i jeres overtrædelser og synder, som I før 

vandrede i, da I lod jer bestemme af denne verdens tidsalder og af ham, som hersker over luftens 

rige, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn. Til dem hørte også alle vi engang. I vort 

køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, af vi var af natur vredens børn ligesom de 

andre. (Ef 2:1-3) 

- !! Husk, at I dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel og fremmede for 

forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden. (Ef 2:12b) 

- !!   Tomme i deres tanker, formørkede i sindet og fremmede for livet i Gud i deres hjertes 

               forhærdelse. (om hedninger, Ef 4:17b-18) 

- !! Og I, som er herrer, optræd på samme måde over for dem; lad være med at true. I ved jo, at de 

og I har den samme Herre i himlene, og han gør ikke forskel på nogen.  

 (Ef 6:6b-9. Også en kristen arbejdsgiver skal ikke true de ansatte, så de er bange for ham.) 

-   Og i tillid til Herren har de fleste af brødrene ved mine lænker fået større mod til at tale ordet       

 uden frygt. (Fil 1:14) 
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- !!   Derfor påminder jeg dig om at lade den nådegave fra Gud, som du fik ved min håndspålæggelse, 

flamme op. For Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og 

besindighed. Skam dig derfor ikke ved vidnesbyrdet om vor Herre eller ved mig, hans fange, men 

vær med til at lide ondt for evangeliet med den kraft, Gud giver. (2 Tim 1:6-8) 

- I de sidste dage skal der komme hårde tider. For da vil mennesker blive egenkærlige, 

pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemlige, 

spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdne, brutale, fjender af det gode, 

forrædere, fremfusende, hovmodige, de vil elske nydelser højere end Gud. (2 Tim 3:1b-4) 

- !!  Du derimod har fulgt mig i … udholdenhed, i forfølgelser, i lidelser, som dem, jeg var ud for i 

Antiokia, Ikonion og Lystra. Hvad jeg end har måttet udstå af forfølgelser, så har Herren reddet 

mig ud af dem alle. Forfulgt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv i Kristus Jesus.  

 (2 Tim 3:11-12) 

- !! Derfor kan vi frimodigt sige: Herren er min hjælper, jeg skal ikke frygte, hvad kan et menneske 

gøre mig? (Heb 13:6) 

- En broder i ringe kår skal være stolt af sin høje stand, en rig af sin ringe stand, for som markens 

blomster skal han forgå. Solen står op og svider marken med sin glød, så dens blomster falder, og 

deres skønhed er forbi; sådan skal også den rige visne midt i sin foretagsomhed.  

 (Jakob 1:9-11) 

- Den visdom kommer ikke fra oven, den er jordisk, sjælelig og dæmonisk. (Jakob 3:15) 

- I utro, ved I ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud? Den, der vil være ven med 

verden, står som en fjende af Gud. (Jakob 4:4) 

- !! I, som ikke aner, hvordan jeres liv er i morgen; I er jo kun en tåge, som ses en kort tid og så 

svinder bort. (Jakob 4:14) 

- !!   Alle mennesker er som græs, al deres herlighed som markens blomster. Græsset tørrer ind, 

blomsterne falder, men Herrens ord forbliver til evig tid. (1 Peter 1:24) 

- !!   For Herrens øjne hviler på de retfærdige, hans ører hører deres råb om hjælp. Herrens ansigt er 

vendt mod dem, der øver ondt. Hvem kan skade jer, når I er ivrige efter at gøre det gode? Men 

skulle I også komme til at lide for retfærdigheden, er I salige. Frygt ikke, hvad de frygter, nær 

ingen rædsel; men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte og altid være rede til forsvar over 

for enhver, der kræver jer til regnskab for det håb, I har, men I skal gøre det med sagtmodighed 

og gudsfrygt og med en god samvittighed, for at de, der håner jeres livsførelse i Kristus, må 

blive gjort til skamme, når de bagtaler jer.  (1 Peter 3:12-16) 

- !! Men Herrens dag kommer som en tyv, og da vil himlen forgå med at brag, og elementerne vil 

brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er. Da nu alle 

disse ting må gå i opløsning … . (2 Peter 3:10-11a) 

-   Frække menneske. (2 Peter 3:17b) 

- Elsk ikke verden og heller ikke det, som er i verden. Hvis nogen elsker verden, er Faderens 

kærlighed ikke i ham; for alt det, som er i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral med jordisk 

gods, er ikke af Faderen, men af verden. Og verden og dens begær går til grunde, men den, der 

gør Guds vilje, bliver til evig tid. (1 Joh 2:15-17) 

- I er af Gud, kære børn, og I har overvundet dem, for han, som er i jer, er større end han, som er i 

verden. (1 Joh 4:4) 

-   Deri er kærligheden fuldendt i os: at vi har frimodighed på dommens dag, for som han er, er også 

vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærligheden; men den fulendte kærlighed fordriver frygten. 

(1 Joh 4:17-18a) 

 

 

Døden er afslutningen 

-           For af jorden er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive. (1 Mos 3:19b) 

- Men dør en mand, er det forbi med ham, udånder et menneske, hvor er det så? (Job 14:10) 

- Den ugudelige bliver revet bort fra sit trygge telt og føres til rædslernes konge. (Job 18:14) 

- Hvad har den gudløse at håbe på, når livstråden skæres over, og Gud tager hans liv? (Job 27:8) 

-  Mine fjender taler ondt om mig: Gid han snart vil dø og hans navn forsvinde! (Salme 41:6) 

- Døden skal ramme dem, levende skal de styrte i dødsriget; for der er ondskab i kammeret i 

deres indre. (Salme 55:16b) 

-   De ugudelige skal visne som græs ved vejen. (Salme 58:8b) 
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- De, der hader Herren, skulle krybe for ham, én gang for alle skulle deres tid være omme. 

(Salme 81:16) 

-            Du lader mennesket vende tilbage til støvet, du siger: ”Vend tilbage, I mennesker!” (Salme 90:3) 

-  Du tager deres ånd bort, og de dør og bliver til jord igen. (Salme 104:29b) 

-  Stol ikke på stormænd, på mennesker, de kan ikke frelse. De udånder og vender tilbage til jorden,  

og den dag er deres planer blevet til intet. Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud, hvis håb står     

til Herren, hans Gud, som har skabt himlen og jorden … .(Salme 146:3-5) 

-   Gid synderne må udryddes fra jorden, og de ugudelige ikke længere være til. (Salme 104:35) 

- Ved døden brister den gudløses håb, dårers forventning brister. (Ord 11:7, DO 1931) 

-   Ved det uretfærdige menneskes død er håbet ude. (Ord 11:7) 

-   Den onde har ingen fremtid. (Ord 24:20a) 

-             Også evigheden har han lagt i deres hjerte. (Præd 3:11a, DO 1931)     

-   Alle går samme stede hen; alle er blevet til af jord, alle bliver til jord igen. (Præd 3:20) 

- Nøgen kom han ud af moders liv, nøgen går han bort, som han kom. (Præd 5:14-16)  

-   Mennesket går til sin evige bolig, og sørgetoget går gennem gaderne. (Præd 12:5b) 

-   Tiden, da … mennesket går til sin evige bolig og sørgetoget går gennem gaden.   

   (Præd 12:5b, DO 1931) 

-   Jeg fejer Babylonien ud med tilintetgørelsens kost. (Esajas 14:23b) 

-    De gudløse har ingen fred, siger Herren. (Esajas 48:22) 

-             Og de skal gå ud og se på ligene af dem, der brød med mig. (Esajas 66:24a) 

-   Han tilintetgør sine modstandere. (Nahum 1:8a) 

-             Skal du berede dig til at møde din Gud. (Amos 4:12b)  

-    Gud sagde til ham [den rige bonde]: ”Din tåbe, i nat kræves dit liv af dig. Hvem skal så have alt   

 det, du har samlet? (Luk 12:20) 

-     Den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem – de, der    

  har øvet det gode, for at opstå til liv. (Joh 5:28b-29a) 

-   Fortjener man at dø. (Rom 1:32a) 

-   For syndens løn er død. (Rom 6:23a) 

-   Vredens kar, fuldt færdige til fortabelse. (Rom 9:22b, DO 1948) 

- Hvis døde ikke opstår, så lad os æde og drikke, for i morgen skal vi dø! (1 Kor 15:32b)  

-    Uden håb og uden Gud i verden. (Ef 2:12b) 

-    [Hedningerne] Tomme i deres tanker, formørkede i sindet og fremmede for livet i Gud i deres        

  hjertes forhærdelse. (Ef 4:17b-18) 

-   Når Herren Jesus, fulgt af sine mægtige engle, åbenbares fra himlen med flammende ild og            

bringer straf over dem, der ikke kender Gud og ikke er lydige mod evangeliet om vor Herre Jesus.  

De skal straffes med evig undergang fjernt far Herrens ansigt og fra hans herlighed og magt.  

  (2 Thess 1:7b-9!)  

-  Det er menneskenes lod at dø én gang og derefter dømmes. (Hebr 9:27) 

-  I er jo kun en tåge, som ses en kort tid og så svinder bort. (Jakob 4:14b) 

-  Alle mennesker er som græs … . Græsset tørrer ind. (1 Peter 1:24) 

 

 

TEMA: BØN FOR EN PERSON, JEG HOLDER AF,  

OG SOM MÅSKE IKKE ER EN KRISTEN 
 

 

Indledning 

Mange kristne oplever, at Herren minder dem om at bede for en bestemt person. Det føles som en lyst til 

det - en trang til det - en nød for det! I det tilfælde bør jeg gøre det! Det har afgørende betydning! 

     Lægger jeg en person eller en sag frem for Jesus, vil han det samme som jeg – men på en fuldkommen 

måde. 

     Det, der står i Bibelen, er nøje valgt af Gud til at være netop det, vi skal vide. I forbøn kan vi formulere 

os ud fra de ord og tanker, som Helligånden har givet i Skrifterne. På den måde tager vores bøn 

udgangspunkt i Guds egne sandheder og tanker. 

     Udvælg dig de vers, som du kan omformulere som en bøn til Gud. 
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     Versenes indhold kan også bruges som samtale-emne. 

     Husk Augustin’s ord om ”Det gudskabte vakuum” i mennesker. 

 

 

Dejlige vers om bøn 

-          Mine veje lagde jeg frem, og du bønhørte mig. (Salme 119:26a, DO 1931) 

-           I min nød har jeg råbt til Herren, og han svarede mig. (Salme 120:1) 

-            Udøs dit hjerte som vand for Herrens ansigt! Løft dine hænder til ham i bøn for dine børns liv. 

            (Klagesangene 2:19b) 

- … og Herren lyttede opmærksomt. (Malakias 3:16a) 

- Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan, vi skal bede, og hvad vi skal 

bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der 

ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje.  

 (Rom 8:26-27) 

- Og dette er den frimodighed, vi har over for Gud: at hvis vi beder om noget, som er efter hans 

vilje, hører han os. Og når vi ved, at han hører os, hvad vi end beder om, så ved vi også, at vi 

allerede har fået det, vi har bedt ham om. (1 Joh 5:14-15) 

- Gud, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder om eller 

forstår … . (det gælder hver bøn, Ef 3:20) 

-       Men hvis nogen står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle                 

            rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den. (Jakob 1:5) 

 

 

Bøn kan tage udgangspunkt i disse vers  

Tag de vers (med deres indhold), som du synes, der passer ind i din situation! 

-  Så tog Herren Abram udenfor og sagde: ”Se på himlen, og tæl stjernerne, hvis du kan.” … 

Abram troede Herren. (1 Mos 15:5-6a, hvor kommer galakserne fra?) 

-  Herren har givet sig til kende. (Salme 9:17a) 

-  Herre, indgyd folkene frygt, så de forstår, at de kun er mennesker. (Salme 9:21) 

- Himlen fortæller om Guds kærlighed, hvælvingen beretter om hans hænders værk. (Salme 19:2) 

-  Herren greb ind. (Salme 22:32b) 

-  Jeg længes efter dig, Herre. (Salme 25:1) 

-  Herre … sig til mig: Jeg er din redning. (Salme 35:1a,3b) 

-  Herren vil tage sig af mig. (Salme 40:18. ”Herre! Tag dig af min ven!”) 

-    Min sjæl tørster efter Gud, den levende Gud! (Salme 42:3a) 

-    Dæk deres ansigt med skam, til de søger dit navn, Herre. (Salme 83:17) 

-  Lad dine tjeneres børn se din pragt. (Salme 90:16b, DO 1992) 

-  Lad dit værk åbenbares for dine tjenere og din herlighed over deres børn!  

 (Salme 90:16, DO 1931) 

-  Endeløs tomhed, sagde Prædikeren, endeløs tomhed, alt er tomhed. (Præd 1:2) 

- Han har også lagt menneskene verdens gang på sinde. (Præd 3:11a, DO 1992) 

-  Også evigheden har Gud lagt i menneskenes hjerte. (Præd 3:11a, DO 1931) 

-   Jeg er Herren, Israels Gud, jeg kalder dig ved navn. (Esajas 45:3b) 

-    De gudløse har ikke fred, siger Herren. (Esajas 48:22) 

- !!!!   Dette siger Herren: Hvad ondt fandt jeres fædre hos mig, siden de gik bort fra mig … ? 

  (Jeremias 2:5a) 

-  Jeg giver dem et hjerte, så de kan kende mig og forstå, at jeg er Herren. (Jeremias 24:7a) 

- !!!! Herren sagde: ”Har du ret til at være vred?” (Jonas 4:4) 

- !!!! Mit folk, hvad har jeg gjort dig, hvad har jeg besværet dig med? Svar mig! (Mika 6:3) 

- Derfor … skal du berede dig til at møde din Gud. (Amos 4:12) 

-  For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, der banker på, lukkes der op for. 

(Matt 7:8) 

-  Da blev der et voldsomt uvejr på søen, så båden skjultes af bølgerne. … Da rejste Jesus sig og 

truede ad storm og sø, og det blev helt blikstille. Men folk undrede sig og sagde: ”Hvem er dog 

han, siden både storm og sø adlyder ham?” (Matt 8:24a,26b-27) 

- !!!! Og salig er den, der ikke forarges på mig. (siger Jesus, Matt 11:6) 
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-  ”Den, der har ører at høre med, skal høre!” (Mark 4:9b) 

-  Fordi du ikke kendte din besøgelsestid. (Luk 19:44b) 

-  Lyset, det sande lys, som oplyser hvert menneske … . (om Jesus, Joh 1:9a; 8:12a) 

-  Alle dem, der tog imod Jesus, gav han ret til at blive Guds bøn, dem, der tror på Jesu navn.  

 (Joh 1:12) 

- Se, Guds lam, som bærer verdens synd. (Joh 1:29b) 

-  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. (Joh 3:16) 

-  Alt, hvad Faderen giver mig, skal komme til mig, og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise 

bort. (Joh 6:37. Joh 17:6) 

-  Ingen kan komme til mig, hvis ikke Faderen, som har sendt mig, drager ham. (Joh 6:44a) 

-  Ingen kan komme til mig, hvis det ikke er givet ham af Faderen. (Joh 6:65b) 

-  Den, der vil gøre hans vilje, skal erkende (1948: erfare), om min lære er fra Gud, eller om jeg 

taler af mig selv. (Joh 7:17) 

-  Nogle grækere kom hen til Filip … og sagde til ham: ”Herre, vi vil gerne se Jesus.” (Joh 12:21) 

-  Og den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende 

for ham. (Joh 14:21b) 

-  Og når Talsmanden kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om 

dom. Om synd: at de ikke tror på mig. (Joh 16:8) 

-  Den eneste sande Gud. (Joh 17:3) 

-  Da de hørte det, stak det dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle: ”Hvad skal vi 

gøre, brødre?” Peter svarede: ”Omvend jer og lad jer døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders 

forladelse, så skal I få Helligånden som gave. (ApG 2:37-38) 

-    Saul svarede [Jesus]: ”Hvem er du, herre?” Jesus svarede: ”Jeg er Jesus, som du forfølger.        

   (ApG 9:5) 

-   Og en gudfrygtig kvinde ved navn Lydia, en purpurhandler fra byen Thyatira, lyttede til alle         

   Paulus' ord, og Herren åbnede hendes hjerte, så hun tog dem til sig. (ApG 16:14) 

-  I tidligere tider har Gud ladet alle hedninger gå deres egne veje, og alligevel har han vidnet om 

sig selv gennem sine velgerninger ved at give jer regn fra himlen og frugtbare årstider, ved at 

mætte jer og ved at fylder jeres hjerter med glæde. (ApG 14:16-17) 

-  Den følgende nat stod Herren foran Paulus og sagde: ”Vær ved godt mod! (ApG 23:11a) 

-  Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem … .  Hans usynlige væsen, både hans 

evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans 

gerninger. De har altså ingen undskyldning. (Rom 1:19-20) 

-             Troen kommer altså af det, som høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord.  

 (Rom 10:17) 

-  Dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et ulydigt og genstridigt folk. (Rom 10:21) 

-  Gud er virkelig hos jer. (1 Kor 14:25b) 

-  Vore kampvåben er ikke verdslige, men mægtige for Gud til at bryde fæstningsværker ned. Vi 

nedbryder tankebygninger og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør 

enhver tanke til en lydig fange hos Kristus. (2 Kor 10:4-5) 

-  For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. (Ef 2:8) 

-  Bed også for os om, at Gud vil åbne os en dør for ordet. (Kol 4:2) 

-  Brug det gunstige øjeblik. (Kol 4:5b) 

- Han, der kalder jer til sit rige og sin herlighed. (1 Thess 2:12b) 

- Guds ord er … dommer over hjertets tanker og meninger. (Hebr 4:12) 

-  Se, jeg står ved døren og banker på; hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham … .  

(Åb 3:20) 
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TEMA: GUDS IMPONERENDE STORHED – ET UDVALG AF SANDHEDER 
 

 

Vi kan slet ikke overføre vores små målestokke fra menneskenes verden på noget som helst område over 

på Gud. Han er i helt andre dimensioner, også hvad angår fx hans godhed, hans ødselhed, hans vrede mv.  

     Gud selv og hans dimensioner kan kun sammenlignes med ham selv og noget fra hans rige! 

     Afstanden Gud-os viser, hvor meget større Gud og hans sag er – i forhold til hvad jeg forestiller mig!  

Der er betalt for fjernelsen af den afstand - Esajas 59:2! 

     Faderen og Sønnen og Helligånden er: Én i tre og Tre i én. 

 

Hensigten med gennemgangen er at skabe en ærefrygt og begejstring for Gud! 

 

 

1.) Et udvalg af ord og sandheder, som er bemærkelsesværdige  

Ved at sammenligne, stille sammen og vise modsætninger åbner sig nogle store erkendelser! 

 

-  I dig skal alle jordens slægter velsignes.  

 (1 Mos 12:3b, sagt til Abram om Herren Jesus Kristus, en stor kommende ændring) 

-   I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. (siger Josef, 1 Mos 50:20a) 

- Da åbnede Herren æslets mund, og det sagde til Bileam: ”Hvad har jeg gjort dig, siden du nu 

har slået mig tre gange?” (4 Mos 22:28) 

- Men Herren din Gud ville ikke lytte til Bileam, så for din skyld forvandlede Herren din Gud 

forbandelsen til velsignelse, fordi han elskede dig. (5 Mos 23:6) 

- I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. (5 Mos 50:20a) 

-  Herre, din godhed når til himlen, din trofasthed til skyerne. (Salme 36:6) 

-  Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham; så langt som 

øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vore syndet fra os.  (Salme 103:11-12) 

- Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne; er de røde som purpur, kan de blive 

som uld. (Esajas 1:18) 

- Det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser, for min egen skyld husker jeg ikke på dine 

synder. (Esajas 43:25) 

- Josva stod foran englen med snavsede klæder på. Da sagde englen til dem, der stod foran ham: 

”Tag de snavsede klæder af ham.” Til Josva sagde han: ”Se, jeg fjerner din skyld fra dig og 

giver dig festklæder på.” (Zakarias 3:3-4, en stor forskel) 

-  Hvilken far iblandt jer vil give sin søn en slange, når han beder ham om en fisk, eller give ham 

en skorpion, når han beder om et æg? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, 

hvor meget snarere VIL så ikke Faderen i himlen give Helligånden til dem, der beder ham?  

 (Luk 11:11-13) 

- ”Det er fuldbragt.” (Joh 19:30b. Før Jesu død er det ikke fuldbragt, bagefter er det gennemført 

og kan ikke sættes ud af kraft – en stor forskel.) 

- Der er også mange andre ting, Jesus har gjort; hvis der skulle skrives om dem én for én, tror jeg 

ikke, at hele verden kunne rumme de bøger, som så måtte skrives. (Joh 21:25) 

- For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. (Rom 8:2) 

  Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, 

som skal åbenbares på os.1 (Rom 8:18.  

-  Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er 

kaldet. (Rom 8:28) 

-  For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller 

noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning 

kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.  

 (Rom 8:38-39, disse vældige dimensioner er Jesus total Herre over) 

- Det, der var herligt, er jo i dette tilfælde ingen herlighed sammenlignet med den alt overvældende 

herlighed. For når det, der forsvandt, havde sin herlighed, så skal det, der bliver ved med at bestå, 
 

  1 Sammenlign med fx: ApG 8:1,3. 2 Kor 4:7-10; 6:4-10; 11:23-29  
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have endnu større herlighed. (2 Kor 3:10-11) 

-  Jeg er korsfæstet med Jesus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.  

(Gal 2:19b-20a, en stor modsætning) 

-  Og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med 

den magt virkede Gud i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre 

hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, 

ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt har Gud lagt under hans fødder.  

 (Ef 1:19-22a) 

- Husk at I dengang var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel og fremmede fra 

forjættelsens pagter, uden håb og uden Gud i verden. Men nu, da I er i Kristus, er I, som engang 

var langt borte, ved Kristi blod kommet nær. (Ef 2:12-13)  

- Så I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og 

dybden er, og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes, til hele Guds 

fylde nås. Han, som formår med sin kraft, der virker i os, at gøre langt ud over alt, hvad vi beder 

om eller forstår … . (Ef 3:18-20) 

- Dog hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så 

vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham 

har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus.  

 (Fil 3:7-8) 

- Vor Herres nåde har været ud over alle grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus. 

 (1 Tim 1:14) 

- En frelse så stor. (Hebr 2:3a) 

- Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge.  

 (1 Peter 1:11b. Lige så frygtelig Jesus led, lige så herlig er det fuldbragte værk.) 

 

 

2.) Guds egen storhed 

- 1 Mos 1:1 Gud skaber alt ud af intet 

- Gud svarede Moses: ”Jeg den, jeg er!” (2 Mos 3:14a) 

 Gud kan kun sammenlignes med sig selv: Jeg er den, jeg er. 

-  Verdensherredømmet er nu vor Herres og hans salvedes, og han skal være konge i evighedernes 

evigheder. (Åb 11:15b) 

- Jeres himmelske fader er fuldkommen. (Matt 5:48) 

 Gud er ubegrænset fuldkommen og almægtig! 

- Himlenes himmel kan ikke rumme dig. (1 Kong 8:27) 

- Da sagde Moses: ”Lad mig se din herlighed!” Herren sagde: jeg vil lade al min skønhed gå 

forbi dig. (2 Mos 33:18-19a)  

- Men Herren din Gud ville ikke lytte til Bileam, så for din skyld forvandlede Herren din Gud 

forbandelsen til velsignelse, fordi han elskede dig. (5 Mos 23:6) 

- I udtænkte ondt mod mig, men Gud vendte det til det gode. (5 Mos 50:20a) 

- Han gør store ting, der ikke kan udforskes, og undere, der ikke kan tælles. (Job 9:10) 

- Har du loddet bunden i Gud og nået den Almægtiges grænse? (Job 11:7, DO 1931) 

- Hvem har givet ham ansvaret for jorden? … Hvis han tog sin livgivende ånd tilbage, da ville alt 

levende omkomme. (Job 34:13a,34b-15a) 

- Hvem gav den Almægtige tilsyn med jorden, hvem vogter mon hele verden?  

 (Job 34:13, DO 1931) 

- Gud er mere ophøjet, end vi ved; hans åremål kan ingen regne ud. (Job 36:26) 

- Hør dog dette, Job, stands op og giv agt på alle Guds undere. (Job 37:14) 

- Retfærdighed og ret er din trones grundvold, godhed og troskab står foran dig. (Salme 89:15) 

-  Herren elsker ret og retfærdighed, Herrens godhed fylder jorden. (Salme 33:5) 

- Jeg ser en grænse for alt, der er fuldendt, men din befaling rækker uendelig vidt. (Salme 119:96) 

- For Herren har en mands veje for øje, han giver agt på alle hans stier. (Ord 5:21) 

- Ingen visdom, ingen forstandighed, intet råd gælder over for Herren. (Ord 21:30) 

- Ligesom du ingen viden har om vindens vej eller om fosteret i den svangres liv, sådan har du 

heller ingen viden om Guds gerning, han som gør alting. (Præd 11:5) 

- ”Hellig, hellig, hellig er Hærskarers Herre.  (Esajas 6:3b) 
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- Gud Herren tørrer tårerne af hvert ansigt. (Esajas 25:8a) 

- Hvem kan retlede Herrens ånd, hvem kan være hans rådgiver og belære ham? Med hvem har 

han rådført sig for at få indsigt og blive belært om den rette vej? Hvem lærte ham kundskab og 

viste ham vejen til indsigt? … 

 Med hvem vil I sammenligne Gud? Hvad vil I sætte op til sammenligning med ham? … 

 ”Med hvem vil I sammenligne mig, så vi skulle være lige?” siger den Hellige. … 

 Herren er en evig Gud, skaberen af den vide jord. Han bliver ikke træt og udmattet, hans indsigt 

kan ingen udforske. (Esajas 40:13-14,18,28) 

-  Husk, hvad der skete tidligere, for længe siden! For jeg er Gud, der er ingen anden, og jeg er 

Gud, der er ingen som jeg. Fra begyndelsen har jeg forkyndt fremtiden, i fortiden det, der endnu 

               ikke var sket. Nu siger jeg: Min beslutning står fast, alt det, jeg vil, gør jeg. (Esajas 46:9-10) 

- For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren; for så højt 

som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje og mine planer over jeres planer.   

(Esajas 55:8-9) 

- Blandt alle folkenes vismænd og blandt alle deres konger er der ingen som du. (Jeremias 10:7b) 

- Stor er din plan og mægtige dine gerninger! (Jeremias 32:19a) 

- Hans navn er Jahve. Kald på mig, så vil jeg svare dig og fortælle dig om store og ufattelige ting, 

som du ikke kender. (Jeremias 33:2b-3) 

-   Mig er givet al magt i himlen og på jorden. (Matt 28:18b)  

- Og der skal ikke være ende på hans rige.  

 (om Jesus, den Højestes søn, konge, Davids trone, hans magt er ubegrænset, Luk 1:33b) 

-   Den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus. (ApG 2:36b) 

-  Og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med 

den magt virkede Gud i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre 

hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, 

ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt har Gud lagt under hans fødder.  

 (Ef 1:19-22a) 

- I Kristus blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og 

herskere, magter og myndigheder. Ved Kristus og til Kristus er alting skabt. Han er forud for 

alt, og alt består ved ham. (Kol 1:16-17) 

- Kristus bærer alt ved sit mægtige ord. (Hebr 1:3b) 

- Derfor blev Guds søn åbenbaret, or at tilintetgøre Djævelens gerninger. (1 Joh 3:8b) 

- Jesus Kristus … herskeren over jordens konger. Ham som elsker os. (Åb 1:5) 

- Og jeg så, at de syv engle, der står foran Gud, fik givet syv basuner. Og der kom en anden engel 

og stillede sig op ved alteret med et røgelseskar af guld, og han fik givet megen røgelse for at 

lægge den på guldalteret foran tronen sammen med alle de helliges bønner. Og røgelsen 

sammen med de helliges bønner steg op fra englens hånd foran Gud. Og englen tog 

røgelseskarret og fyldte den med ilden fra alteret og hældte den ud over jorden. Og der kom 

torden og brag og lyn og jordskælv. (Åb 8:3-5) 

-            Verdensherredømmet er nu vor Herres og hans Salvedes. (Åb 11:17) 

- Lammet er herrernes herre og kongernes konge. (Åb 17:14b) 

- På sin kappe og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongernes Konge og Herrernes Herre.  

 (Åb 19:16) 

 

 

3.) Han involverer sig i vore liv 

- Det er ikke, fordi I er større end alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte 

jer; for I er det mindste af alle folk. Men fordi Herren elskede jer … . (5 Mos 7:7-8a) 

- Jeg kender jeres tanker. (Ezekiel 11:5b) 

- Alle menneskers liv tilhører mig. (Ezekiel 18:4a) 

- Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke én af dem falder til jorden, uden at jeres fader er 

med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. (Matt 10:29-30a)  

- Af Herren prøves hver en gerning. (1 Sam 2:3b) 

- Du alene kender alle menneskers hjerte. (1 Kong 8:39b) 

- Og du, min søn Salomo, kend din fars Gud, og tjen ham helhjertet og med glæde, for Herren 

ransager alle hjerter, og alt, hvad mennesker vil og planlægger, har han indsigt i. (1 Krøn 
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28:9a) 

- Asa råbte til Herren sin Gud og sagde: ”Herre, for dig er der ingen forskel på at hjælpe den, 

der har stor styrke og den, der ingen har. Hjælp os, Herre, vor Gud, for dig støtter vi os til, og i 

dit navn er vi draget mod denne hær. Herre, du er vor Gud, over for dig formår intet menneske 

noget.” (2 Krøn 14:10) 

- Alle menneskers liv har han i sin hånd, alt levendes livsånde.  

 (han vil at mit hjerte slår, Job 12:10) 

- Du vogter på alle mine veje. (Job 13:27) 

- Sin bestemmelse med mig fører han til ende. (Job 23:14a) 

- Ser Gud ikke min færden? Holder han ikke tal på alle mine skridt? (Job 31:4) 

- Herren har skabt alle hjerter og giver agt på alle deres handlinger. (Salme 33:15) 

-  Han sætter segl for alle menneskers virke, så alle kan fatte, at det er hans gerning. (Job 37:7) 

- Herren ser ned fra himlen, han ser alle mennesker. Fra sin bolig iagttager han alle dem, der bor 

på jorden. Han har skabt alle hjerter og giver agt på alle deres handlinger. (Salme 33:13-15) 

- Det er Herren, der styrer en mands gang, han styrker ham og glæder sig over hans færd. Når 

han snubler, falder han ikke omkuld, for Herren støtter ham. (Salme 37:23-24) 

- Du fører bog over min elendighed, mine tårer er samlet i din lædersæk, de står i din bog.  

 (Salme 56:9) 

- Om end min krop og mit hjerte forgår, så er du Gud for evigt mit hjertes klippe og min lod. 

 (Salme 73:26) 
- Herren kender menneskers tanker, han ved, at de er tomme. (Salme 94:11) 

- Alle mine veje har du for øje. (Salme 119:168b) 

- Herre, du ransager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står, på lang afstand er du 

klar over min tanke; du har rede på, om jeg går eller ligger, alle mine veje er du fortrolig med. 

Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre; bagfra og forfra indeslutter du 

mig, og du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det, det er så ophøjet, 

at jeg ikke fatter det. (Salme 139:1-6) 

- Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje; alle dagene stod skrevet i din bog, de var formet 

før en eneste af dem var kommet. (Salme 139:16) 

- Hvor stor er dog summen af dine tanker, Gud! Tæller jeg dem, er de flere end sandet.  

 (Salme 139:17b-18a) 

- Herren støtter alle, der falder, og rejser alle de nedbøjede. (Salme 145:14) 

- Herren læger dem, hvis hjerte er knust, og forbinder deres sår. (Salme 147:3) 

- Fra Herren er mands gang, hvor kan et menneske fatte sin skæbne! (Ord 20:24, DO 1931) 

- Herre, du skænker os fred, for alt, hvad vi har gjort, har du udført for os. (Esajas 26:12) 

- Dette siger Herren, der løskøber dig, han som dannede dig fra moders liv. (Esajas 44:24a) 

- Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selv om de skulle 

glemme, glemmer jeg ikke dig. (Esajas 49:15) 

- For jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren; for så højt 

som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje og mine planer over jeres planer.   

(Esajas 55:8-9) 

- Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at 

give jer en fremtid og et håb. (Jeremias 29:11) 

- Stor er din plan og mægtige dine gerninger! Du holder et vågent øje med alle menneskers færd, 

og du giver enhver efter hans færd og efter hans gerninger. (Jeremias 32:19) 

- Hans navn er Jahve. Kald på mig, så vil jeg svare dig og fortælle dig om store og ufattelige ting, 

som du ikke kender. (Jeremias 33:2b-3) 

- Jeg kender jeres tanker. (Ezekiel 11:5b) 

- Den Gud, som holder dit liv og alle dine veje i sin hånd, har du ikke æret. (Dan 5:23b) 

- Det er ikke vore retfærdige gerninger, der får os til at trygle dig, men din store barmhjertighed. 

(Daniel 9:18b) 

- Jeg vil … elske dem med glæde [1931: frivilligt]. (om Israel Hoseas 14:5b) 

- Hvilken gud er som du, som tilgiver skyld og bærer over med synd hos den rest, du ejer? Du, 

som ikke bliver ved med at være vred, men holder af at vise godhed; han viser os atter 

barmhjertighed og træder al vor skyld under fode. Du kaster alle vore synder i havets dyb. 

 (Mika 7:18-19) 
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- Sælges ikke to spurve for en skilling? Og ikke én af dem falder til jorden, uden at jeres fader er 

med den. Men på jer er selv alle hovedhår talt. Frygt derfor ikke, I er mere værd end mange 

spurve. (Matt 10:29-30)  

- Der var en mand, som lå syg, han hed Lazarus. … Søstrene sendte nu den besked til Jesus: 

”Herre, den, du elsker, er syg.” (Luk 11:1a,3) 

- Kristus Jesus er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os.  

 (Rom 8:34b. Hebr 7:25b. Måske er der 600.000 millioner kristne i dag) 

- Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed.  

 (Rom 9:16) 

- Gud … som virker alt i alle. (1 Kor 12:6b) 

- … og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med 

den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd 

i himlen. (Ef 1:19-20) 

- For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for 

os at vandre i. (Ef 2:10) 

- For at jeg kan kende Kristus og hans opstandelseskraft … . (Fil 3:10a) 

- … da I blev begravet sammen med Kristus i dåben, og i den blev I også oprejst sammen med 

ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. (Kol 2:12) 

- Gud, som rigeligt skænker os alt, hvad vi behøver. (1 Tim 6:17b) 

- Af egen fri vilje fødte han os ved sandhedens ord. (Jakob 1:18a, DO 1948) 

- For I fór vild som får, men er nu vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand. (1 Peter 2:25) 

- Kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer. (1 Peter 5:7) 

- Nogle skal I frelse ved at rive dem ud af ilden. (Judas 23a) 

- Gud vil tørre hver tåre af deres øjne [dem som kommer fra den store trængsel]. (Åb 7:17b) 

 

 

4.) Menneskeheden og den store verden 

Menneskeheden: 

- Herre, Israels Gud, du som troner på keruberne! Du alene er Gud over alle jordens kongeriger. 

(2 Kong 19:15b) 

- Hvis han tog sin livgivende ånd tilbage, da ville alt levende omkomme. (Job 34:34b) 

-   Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens beboere, tilhører Herren. (Salme 24:1) 

-   Herren har grundfæstet sin trone i himlen, han hersker som konge over alle. (Salme 103:19) 

- Jeg støder dig ned fra din stilling og styrter dig fra dit embede. (til hofchefen, Esajas 22:19) 

- Folkene er som dråber i en spand, de regnes som støv på vægtskåle, de fjerne øer vejer kun som 

fnug. … Alle folkene er som intet imod ham. (Esajas 40:15,17a) 

-            Fyrster gør han til intet, jordens dommere til tomhed. (Esajas 40:23) 

- Alle menneskers liv tilhører mig. (Ezekiel 18:4a) 

- Gud lader tider og tidsrum skifte, han afsætter konger og indsætter konger. (Dan 2:21a) 

- [den Højeste] Hans herredømme er et evigt herredømme, hans kongerige varer fra slægt til slægt, 

og jordens beboere er for intet at regne. (Nebukadneser, Daniel 4:31b-32a) 

- På dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for ethvert tomt ord [1931: unyttigt], de har 

talt. (Matt 12:36) 

-    Hele dommen har Faderen overdraget til Sønnen. …  

   Og han har givet ham magt til at holde dom, fordi han er Menneskesøn.  

   (Joh 5:22b,27. Rom 14:10) 

-            Du har givet Sønnen magt over alle mennesker. (Joh 17:2a) 

-    Det er Gud, der giver alle liv og ånde og alle ting; af ét menneske har han skabt alle folk og 

ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal 

bo. (ApG 17:25b-26) 

-    Alligevel har han vidnet om sig selv gennem sine velgerninger ved at give jer regn fra himlen 

og frugt bare årstider, ved at mætte jer og ved at fylde jeres hjerter med glæde. (ApG 14:17) 

- Folkene er som dråber i en spand, de regnes som støv på vægtskåle … . 

 Alle folkene er som intet imod ham, de regnes som intethed og tomhed for ham.  

 (Esajas 40:15a,17) 

- Jordens beboere er for intet at regne. (i sammenligning med Gud, Dan 4:32a. Joh 3:16) 
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Verden, naturen: 

- 1 Mos 1:1 Gud skaber alt ud af intet 

- Himlenes himmel kan ikke rumme dig. (1 Kong 8:27) 

- Du har skabt himlen og jorden. (2 Kong 19:15b) 

- Du, Herre, er den eneste. Du skabte himlen, himlenes himmel med hele dens hær, jorden med 

alt, hvad den rummer, havene med alt, hvad de rummer. Du giver dem alle livet, og himlens hær 

tilbeder dig. (Nehemias 9:6b) 

- Kan du binde Syvstjernens bånd eller løse Orions lænker? Lader du Venus gå op til rette tid, 

fører du Løven frem sammen med dens unger? Kender du lovene for himlen, bestemmer du over 

dens magt over jorden? (Job 38:31-33. Jobs bog kap. 38 har mange vers med naturlove!!) 

-   Ved Herrens ord blev himlen skabt, hele dens mangfoldighed ved et pust fra hans mund.           

  (Salme 33:6) 

- Mit er jorderig og dets fylde. (Salme 50:12, DO 1931) 

- I hans hånd er jordens dybder, bjergenes tinder tilhører ham. Havet tilhører ham, for han skabte 

det, hans hænder formede landjorden. (Salme 95:4-6) 

- Du har fastlagt landjordens grænser, sommer og vinter har du skabt.  

 (tyngdeloven, årstiderne, planeternes baner, Salme 74:17) 

- I Guds hånd er jordens dybder, bjergenes tindes tilhører ham. Havet tilhører ham, for han har 

skabt det, hans hænder formede landjorden. (Salme 95:4-5) 

- Han bestemmer stjernernes tal og kalder dem alle ved navn. (Salme 147:4) 

-   For evigt og altid bestemte Herren deres plads [sol, måne, stjerner] og satte en grænse, de ikke 

  måtte overskride. (Salme 148:6 fx Job 38:31-32a) 

- Hvem har udmålt vandet i sin hule hånd, afgrænset himlen med udspændte fingre? Hvem har 

målt jordens støv i tønder, vejet bjergene på vægten og højene på vægtskåle? …  

 de fjerne øer vejer kun som fnug. … 

 Løfte jeres øjne mod himlen, og se! Hvem skabte den? Han, som fører dens hær talstærkt ud og 

kalder dem alle sammen ved navn. På grund af hans vældige kraft og mægtige styrke mangler 

der ikke en eneste. … 

 Herren er en evig Gud, skaberen af den vide jord. (Esajas 40:12,15b,28b) 

- Jeg, Herren har skabt alt. Jeg alene har spændt himlen ud, jeg har bredt jorden ud, hvem var 

med mig? (Esajas 44:24b) 

- Han er altings skaber. (Jeremias 10:16a) 

- Dette siger Herren: Så sandt som jeg har oprettet min pagt med dag og nat og givet mine 

bestemmelser for himmel og jord. (Jeremias 33:25) 

- I Kristus blev alting skabt i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og 

herskere, magter og myndigheder. Ved Kristus og til Kristus er alting skabt. Han er forud for 

alt, og alt består ved ham. (Kol 1:16-17) 

- Kristus bærer alt ved sit mægtige ord. (Hebr 1:3b) 

- Du har skabt alle ting, af din vilje blev de til og blev skabt. (Åb 4:11b) 

- Ham, der lever i evighedernes evigheder, han som har skabt himlen og alt i den og på jorden og 

alt på den og alt i havet og alt i det. (Åb 10:6) 

Det kendte univers strækker sig 91.280.000.000 (lysår) gange med 9,5 billioner km! 

 

 

5.) Nåde, der ’chokerer’  

Sandhederne i dette underafsnit bør ikke stå alene. De skal ses i sammenhæng med, hvad Bibelen siger 

om andre ting, og hvad vi ellers hører i menigheden! 

 

- Jeg længes efter dig, Herre, for du, Herre, er god og tilgiver gerne, rig på troskab mod alle, der 

råber til dig. (Salme 86:4b-5) 

- Derfor længes Herren efter at vise eder nåde, derfor står han op for at forbarme sig over jer. 

(Esajas 30:18a, DO1931) 

- Det er mig, kun mig, der sletter dine overtrædelser, for min egen skyld husker jeg ikke på dine 

synder. (dvs. for Jesu skyld, Esajas 43:25) 
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-   ”Frygt ikke, Zion, lad ikke hænderne synke! Herren din Gud er hos dig, helten, der bringer 

frelse. Han fryder sig i glæde over dig og viser dig sin kærlighed på ny. Han jubler over dig med 

fryd som på festens dag.” (Sefenias 3:16b-18a) 

-  Josva stod foran englen med snavsede klæder på. Da sagde englen til dem, der stod foran ham: 

”Tag de snavsede klæder af ham.” Til Josva sagde han: ”Se, jeg fjerner din skyld fra dig og 

giver dig festklæder på.” (Zakarias 3:3-4) 

- Jesus skal frelse sit folk fra deres synder. (Matt 1:21b) 

- Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at 

nedbryde, men for at opfylde. (Matt 5:17) 

- Mens Jesus sad til bords i huset, kom der mange toldere og syndere og sad til bords med Jesus og 

hans disciple. Da farisæerne så det, spurgte de hans disciple: ”Hvorfor spiser jeres mester 

sammen med toldere og syndere?” Men da Jesus hørte det, sagde han: ”De raske har ikke brug 

for læge, det har de syge. Gå hen og lær, hvad det vil sige: ’Barmhjertighed ønsker jeg, ikke 

slagsoffer.’ Jeg er kommet for at kalde retfærdige, men syndere.” (Matt 9:10-13. Mark 2:15-17) 

- Og Menneskesønnen kom, han både spiser og drikker, og folk siger: Se, den frådser og dranker, 

ven med toldere og syndere!” Dog, visdommen har fået ved sine gerninger. (Matt 11:19) 

- Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde: ”Gå bort fra mig, Herre, for jeg er 

en syndig mand.” (Luk 5:8) 

- Engang mens Jesus var i en af byerne, kom der en mand, som var fuld af spedalskhed. Da han fik 

øje på Jesus, kastede han sig ned på sit ansigt og bad ham: ”Herre, hvis du vil, kan du gøre mig 

ren.” Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde: ”Jeg vil, bliv ren!” og straks forlod 

spedalskheden ham. (Luk 5:12-13) 

- Den Højeste er god mod de utaknemlige og onde. (Luk 6:35b) 

- Alle toldere og syndere holdt sig nær til Jesus for at høre ham, og farisæerne og de skriftkloge 

gav ondt af sig … . (Luk 15:1-2a) 

-  Den yngste sagde til Faderen: Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han 

sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et 

land langt bort. Der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv; og han begyndte at lide 

nød … .  og han ønskede kun at spise sig mæt i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham 

noget. Da gik han i sig selv … . Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt 

borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og 

kyssede ham. (Luk 15:12-17a,20) 

-   Men tolderen stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet 

              og sagde: Gud, vær mig synder nådig! Jeg siger jer: Det var ham, der gik hjem som en     

              retfærdig. (Luk 18:13-14a) 

-   For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse de fortabte. (Luk 19:10) 

-   Men Jesus sagde: ”Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.” Så delte de hans klæder ved 

              at kaste lod om dem. (Luk 23:34) 

-  (Den anden røver) sagde: ”Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.! Og Jesus sagde til ham: 

”Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.” (Luk 23:42-43) 

-     Af (den Enbårnes) fylde har vi alle modtaget, og det nåde over nåde; for loven blev givet ved 

              Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. (Joh 1:16-17) 

-   ”Se, det er Guds lam, som bærer verdens synd. (Joh 1:39b)  

-   Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, 

               for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får, vi vendte os 

              hver sin vej; men Herren lod al vor skyld ramme ham. … 

   For mit folks synd blev han ramt. …  

   Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. … 

   Men han bar de manges synd og trådte i stedet for syndere.  

              (om Herrens tjener, Esajas 53:5-6,8b,11b,12b) 

-  Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke 

skal fortabes, men have evigt liv. (Joh 3:16) 

-   Jesus rettede sig op og sagde til hende: ”Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte 

              dig?” Hun sagde: ”Nej, Herre, ingen.” Så sagde Jesus: ”Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og 

              synd fra nu af ikke mere.” (Joh 8:10-11) 

-  Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra 
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denne verden til Faderen; han havde elsket sine egne, som var i verden, og han elskede dem 

indtil det sidste. … Derefter hældte han vand op i et fad og giver sig til at vaske disciplenes 

fødder og tørre dem med klædet, han havde bundt om sig. (Joh 13:1b,5) 

-  Større kærlighed har ingen end at sætte sit liv til for sine venner. (Joh 15:13) 

- Da Jesus havde fået eddiken, sagde han: "Det er fuldbragt." Og han bøjede hovedet og opgav 

ånden. (Joh 19:30) 

- Men undervejs, netop som Saulus nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om 

ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige: ”Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?” Han 

svarede: ”Hvem er du, herre?” Han sagde: ”Jeg er Jesus, som du forfølger. (ApG 9:3-5) 

- Gud er retfærdig, når han retfærdiggør den, som har tro på Jesus Kristus. (Rom 3:26b, DO 1948) 

- Anderledes med den, som ikke har gerninger at opvise, men tror på Ham, som retfærdiggør den 

ugudelige: ham regnes hans tro til retfærdighed. (Rom 4:5, DO 1948) 

- Men Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. … For 

mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud, ved at hans søn døde. (Rom 5:8,10a) 

- Men loven kom til, for at faldet skulle blive større; og blev synden større, er nåden blevet så 

meget desto større. (Rom 5:20) 

- For livets ånds lov har I Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det, som loven ikke 

kunne … det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn. (Rom 8:2-3) 

- Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed. 

 (Rom 9:16) 

- Men om Israel siger Esajas: Dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et ulydigt og genstridigt 

folk. (Rom 10:21) 

- Kristus, der ikke kendte til synd, har Gud gjort til synd for os, for vi kunne blive Guds 

retfærdighed i Kristus. (2 Kor 5:21) 

- Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved selv at blive en forbandelse for vor skyld – der 

står jo skrevet: ”Forbandet er enhver, der hænger på et træ” – for at velsignelsen til Abraham 

kunne nu ud til hedningerne i Kristus Jesus, og vi ved troen kunne få Ånden, der var lovet os. 

 (Gal 3:13-14) 

- Og vor Herres nåde har været ud over alle grænser med tro og kærlighed i Kristus Jesus – 

troværdigt er det ord og al modtagelse værd! For Jesus Kristus kom til verden for at frelse 

syndere, og af dem er jeg dens største. (1 Tim 1:14-15) 

- For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, men en, 

der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd. (Hebr 4:5) 

- På sit legeme bar han selv vores ynder op på korset, for at vi, døde for synden, skal leve i 

retfærdigheden. Ved hans sår blev vi helbredt. (1 Peter 2:24) 

- Men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos Faderen, Jesus Kristus, den retfærdige; han er 

sonoffer for vore synder, og ikke blot for vore, men for hele verdens synder. (1 Joh 2:1b-2) 

- Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. (Judas 22) 

 

 

6.) Nogle vers med taksigelse og lovprisning 

Det er ham, jeg kalder min Fader i himlen! Det er ham, jeg beder til! 

- Herren troner som konge i evighed. (Salme 29:10b) 

- Hele min krop vil sige. Herre, hvem er som du? (Salme 35:10) 

- De, der elsker din frelse, skal altid dige: Herren er stor! (Salme 40:17b) 

- Bryd ud i fryderåb for Gud, hele jorden, lovsyng hans herlige navn, giv ham ære og pris!  

 (Salme 66:1-2) 

- Sig til Gud: Hvor er dine gerninger frygtindgydende, dine fjender kryber for din vældige magt. 

(Salme 66:3) 

-  Fra evighed til evighed er du Gud! (Salme 90:2b) 

- Herre, min Gud, du er stor! Du er klædet i højhed og pragt. (Salme 104:1) 

-            Dig hører jeg til. (Salme 119:94) 

-            Hans kongedømmes prægtige herlighed. Dit kongedømme består til evig tid.  

              (Salme 145:12b-13a) 

-   Dem som jubler over min storhed. (Esajas 13:3b) 

-           Herren er en evig Gud, skaberen af den vide jord. (Esajas 40:28a) 
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- Mine tjenere skal juble i hjertets lykke. (Esajas 65:14a) 

-           Men I skal fryde jer og juble til evig tid. (Esajas 65:18a) 

- Der er ingen som du, Herre, stor er du, stort er dit navn i styrke. (Jeremias 10:6) 

-           Men Herren er den sande Gud, han er den levende Gud og den evige konge. (Jeremias 10:10a) 

-           Du, Herre, troner til evig tid. (Klagesangene 5:19a) 

-           Lovet være Guds navn fra evighed til evighed, ham tilhører visdommen og styrken. 

            (Daniel 2:20) 

- Hvad intet øje har set og intet øre hørt, og hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte, 

det, som Gud har beredt for dem, der elsker ham, det har Gud åbenbaret for os ved Ånden. Thi 

Ånden ransager alt, selv Guds dybder. (1 Kor 2:9-10) 

- Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, 

men da skal jeg kende fuldt ud. (1 Kor 13:12) 

- For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige; det synlige varer jo kun en tid, det usynlige 

evigt. (2 Kor 4:18) 

-            Gud, vor Fader, være ære i evighedernes evigheder! Amen. (Fil 4:20) 

-            Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. (Hebr 13:8) 

- Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed uden fejl og fulde af 

jubel, den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus, ham være ære og majestæt, 

magt og myndighed før tidens begyndelse, nu og i al evighed. (Judas 24-25) 

-       Ham, der sidder på tronen, og Lammet, være pris og ære og lov og magt i evighedernes                 

              evigheder. (Åb 5:13b) 

 

 


