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Lad den inspirere din bøn…



En elsket horkvinde

 Gomer - komplet, fuldstændig (Hos 1,3)
 Horkvinde… (Hos 1,2) - Jeg søger min 

sikkerhed hos…
 Diblajims datter… to rosinkager (Hos 1,3) 

- Mine forældre søgte ikke Gud

“Herren sagde til Hoseas: Gå hen og gift 
dig med en horkvinde”  Hos 1,2



Gamle mønstre

Hun vil have sine elskere 
(Hos 2,7)
• Brød og vand - Mine daglige 

behov, mit job
• Uld og hør - Mit tøj, udseende, 

ydre ting
• Olie og vin - Mine fornøjelser, 

underholdning



Kærlighed til salg?

"Jeg gør det af med din mor, det er 
ude med mit folk, fordi det ikke har 
kundskab”
Hos 4,6



Tomhed - Sult
"De skal spise, men ikke blive mætte, de skal 
hore, men ikke blive mange; for de har svigtet 
Herren og holder sig til hor og vin" Hos 4,10



Stole på – hvem!

"Du satte din lid til din 
færd og til dine mange 
krigere" Hos 10,13



Væk fra 
kærligheden
"Deres gerninger 
hindrer dem i at vende 
om til deres Gud, for 
der er en horeånd i 
deres indre, og Herren 
kender de ikke"
Hos 5,4



Hun løb væk

• "Jeg vil følge mine elskere..." 
Hos 2,7

• "Gå igen hen og elsk en kvinde, 
som er en anden mands 
elskerinde, og som begår 
ægteskabsbrud. Sådan elsker 
Herren israelitterne, skønt de 
vender sig til andre guder og 
elsker rosinkager" Hos 3,1



Begyndende længsel

• "Der vil jeg spærre vejen for dig 
med tjørn; jeg rejser et gærde, så 
hun ikke kan finde stierne. Hun 
jager efter sine elskere, men når 
dem ikke; hun søger dem, men 
finder dem ikke. Da skal hun sige: 
Jeg vil vende tilbage til min første 
mand, dengang gik det mig bedre 
end nu." Hos 2,8-9



Det er mig!

"Hun ved ikke, at det var mig, der 
gav hende korn og vin og olie; jeg 
gav hende mængder af sølv og 
guld, som de brugte til Ba'al. 
Derfor tager jeg mit korn tilbage i 
rette tid og min vin, når tiden er 
inde; og jeg tager min uld og min 
hør, der skulle dække hendes 
køn." Hos 2,10-11



Lokket med ømhed

"Derfor vil jeg lokke hende, 
jeg vil føre hende ud i ørkenen 
og tale til hendes hjerte"
Hos 2,16



Nøden drev hende

• "I deres nød vil de opsøge 
mig" Hos 5,15

• "Skælvende kommer de 
sidst til Herren og til hans 
gode gaver" Hos 3,5



Du er
udvalgt

"Jeg lærte dig at 
kende i ørkenen, i 
luftspejlingernes 
land" Hos 13,5

"Jeg vil helbrede 
deres frafald og 
elske dem med 
glæde" Hos 14,5



Kærligheden 
kræver ikke

"Du satte din lid til din færd"
Hos 10,13"Ved din Guds hjælp skal du vende 

tilbage. Tag vare på troskab og ret, sæt 
altid håbet til din Gud" Hos 12,7



At vokse

• "Jeg fik Israel kær, da han var ung... Det 
var dog mig, der lærte Efraim at gå og tog 
dem op på armen... jeg holdt dem i 
menneskebånd, i kærlighedens tøjler"
Hos 11,4. Gud er med dig i processen - og 
det er ham, der hjælper dig op, når du 
falder.

• "Jeg var som den, der løfter barnet op til 
kinden" vers 4. Gud møder alle dine 
følelsesmæssige behov.

• "Jeg bøjede mig ned og gav det mad" vers 
4. Gud møder alle dine fysiske behov.



Genopbygget
Hos 2,17-25

• "Dér giver jeg hende vingårdene 
tilbage og gør Akors dal til håbets 
port." Gud giver dig muligheder igen.

• "Da vil hun svare mig, som da hun var 
ung." Vores indre kan blive slidt i løbet 
af et liv... men Gud vil sætte os fri til at 
kunne være som unge, uspolerede.

• "Du skal kalde mig Min Mand." Gud 
giver dig identitet, position og 
værdighed som hans elskede hustru.

• "Jeg fjerner Ba'alernes navn fra 
hendes mund." Gud giver dig et rent 
hjerte.

• "Jeg lader dem bo trygt." Gud giver 
dig fred.

• "Jeg forlover mig med dig for evigt."
Gud giver dig en kærlighedsrelation 
med sig selv.

• "Du er mit folk." Gud giver dig et 
tilhørsforhold.



Jeg vil elske dem med 
glæde

"Jeg er som duggen for Israel, 
der skal blomstre som liljen og 
slå rødder som Libanons 
træer. ... Jeg bønhører ham, 
ser nådigt til ham. Jeg er som 
det grønne enebærtræ, du 
skal finde din frugt hos mig."
Hos 14,6.9



Pris Herren!

• Du elsker mig med en ufattelig kærlighed
• Du gør mig fuldstændig

• Du frelser og heler mig fra min fortid
• Du tager alt det væk som er fake
• Du møder al min sult og tomhed

• Du lærer mig at gå
• Du hører mine bønner
• Du fylder mit liv med frugt

• Du elsker mig for evigt

Jeg priser dig, fordi du har 
fyldt mig med længsel efter 
dig! Jeg elsker dig!
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