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Jesus ville 
have turen 
med mig…



Gud er mit alt
• Skaber...
• Herre over hele universet…
• Gud åbenbarer sig selv… 
• Han er endnu mere interesseret 

i mig, end jeg er i ham…
• Han elsker mig – gav sig selv…

Uden ham - intet



Jeg beder til ham, 
som er skaber

• Gud var her først – Joh 1,1
• Han er initiativtageren – 1 Mos 1,26
• Det var ham, der ville mig – Sl 139,13-14
• Han skabte mig – og min ramme – 1 Mos 1,31
• Han skabte mig i sit billede – 1 Mos 1,26
• Han skabte – fordi han elskede mig – Jer 1,5



Jeg beder til ham, som 
er universets herre

• Jeg behøver ikke fortælle ham noget 
– han ved det allerede – Sl 139,4

• Han har alle muligheder – alle 
ressourcer er til hans rådighed –
Hagg 2,8

• Han, som har styr på galakser og 
edderkoppens spind – også styr på 
ting omkring mit liv – Job 38,4



Jeg beder til ham, som 
åbenbarer sig selv

• Hvis ikke Gud åbenbarede sig selv – så ville 
vi være lost! – 1 Sam 3,7

• Bøn handler ikke om, at vi skal finde ham –
han er der allerede – han har allerede 
åbenbaret sig – Jer 29-12-14

• Han åbenbarer sig igen og igen – hele vejen 
igennem Bibelen – Hebr 1,1

• Han åbenbarer sig igen og igen i vores 
personlige liv – 1 Mos 3,8



Jeg beder til ham, 
som er mere 

interesseret i mig
• Hvem hører hvem? – Jer 23,18
• Hvem gemte sig? – 1 Mos 3,8-9

• Hvem forandrer sig? – Jak 1,17-18
• Hvem længes? – Hebr 11,6



Jeg beder til ham, 
som elsker mig

• Verdenshistoriens 
største frieri: Vil du 
have mig? – Høj 8,6-7, 
Es 62,5

• Han ønsker ikke blot at 
give os et svar på vores 
bønner – hans ønsker, 
at give sig selv til os! –
Joh 5,39-40



Elsket af Ham…
… hver dag

Vis mig personligt, at du elsker mig… 
ikke bare intellektuelt, men at jeg 
mærker, at du virkelig elsker mig…



Gud møder  mig



Gud møder mig



Dan 6,11

”Da Daniel fik at vide, at skrivelsen 
var udfærdiget, gik han hjem. I 
tagværelset havde han åbne 
vinduer, der vendte mod 
Jerusalem, og tre gange om dagen 
knælede han og bad til sin Gud og 
takkede ham; sådan havde han 
altid gjort.

Bøn - at være 
sammen med Gud 



Bøn er tillid til 
ham, vi beder til!

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

forstår.” Ef 3,20



Bøn med ham i
fokus

• Modtage ham fra hans ord
• Tage ham på ordet
• Bede hans løfter



Bønner behager Gud

”Men uden tro er det 
umuligt at behage ham; 
for den, som kommer til 
Gud, må tro, at han er til 
og lønner dem, som søger 
ham.”
Hebr 11,6



Herre, lær os at bede
Luk 11,1

Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn,

komme dit rige, ske din vilje

som i himlen således også på Jorden;

giv os i dag vort daglige brød,

og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,

og led os ikke ind I fristelse, men fri os fra det onde.

For dit er Riget og magten og æren i evighed!

Amen



At modtage Gud
At se tingene fra hans perspektiv



At modtage – han er 
på min side

“ ‘Frygt ikke, der er flere på vores
side end på deres!’ Så bad Elisa: 
‘Herre, åbn øjnene på ham, så han
kan se!’ Herren åbnede den unge
mands øjne, og han så…”
2 Kong 6,16-17



Bøn – at modtage i 
min daglige andagt

• Rytmer
• Tid
• Muligheder
• Virkeligheden



”Brødre, ved Jesu blod har vi altså 
frimodighed til at gå ind i helligdommen ad 
den nye, levende vej, som han har åbnet 
for os gennem sit jordiske legeme, og vi har 
i ham en stor præst over Guds hus. Lad os 
derfor træde frem med oprigtigt hjerte, i en 
fast tro og bestænket på hjertet, så vi er 
befriet for ond samvittighed, og med 
legemet badet i rent vand.” 

Hebr 10,19-22

Frem for Guds trone



”Bliv hos mig, Herre!”
Joh 1,38 - Luk 19,5 - Luk 24,29
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