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Sådan – et levende og meningsfuldt andagtsliv –
Vi ser på:

 Hvordan vi hører Jesu stemme…
 Jesus, som hørte sin fars stemme…
 Helligånden, som lader os høre Jesus
 Jesu stemme – som vi følger
 Hvordan du finder din vej i dit andagtsliv



HØR HANS STEMME
Det er noget, vi lærer…



HØR HANS STEMME…

Lille Samuel

”Da kaldte Herren på Samuel…
som svarede ja og løb hen til Eli…”
(1 Sam 3,4-5)

 Gud henvender sig til os



HØR HANS STEMME…

Lille Samuel

”Samuel kendte nemlig endnu ikke Herren,
og Herrens ord var endnu ikke blevet åbenbaret for ham…”
(1 Sam 3,7)

 Vi lærer Gud at kende – og hermed 
hans stemme



HØR HANS STEMME…

Lille Samuel

”Da forstod Eli, at det var Herren, som kaldte på drengen, og 
han sagde til Samuel: ‘Gå hen og læg dig til at sove. Hvis der 
bliver kaldt på dig igen, skal du sige: Tal, Herre, din tjener 
hører!’”
(1 Sam 3,8-9)

 Vi lærer noget af andre / Gud 
bruger andre i forhold til os og ham



HØR HANS STEMME…

Kaldt ved navn

”Fårene hører hans røst, og han kalder sine egne får ved 
navn og fører dem ud. Når han har fået alle sine får ud, går 
han foran dem, og de følger ham, fordi de kender hans røst”
(Joh 10,3-4)

 Et får… hjælpeløst… i behov
 Bliver tryg…
 Vi følger kun én, vi kender…



HØR HANS STEMME…

Kaldt ved navn

”Men nu siger Herren, han som skabte dig, Jakob, han som 
dannede dig, Israel: Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg 
kalder dig ved navn, du er min…
… for du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker dig.”
(Es 43,1.4)

 Line… jeg elsker dig!



HØR HANS STEMME…

At høre igennem ordet

”Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, 
kommer i kraft af Kristi ord.”
(Rom 10,17)

 Det er Gud, som har lovet det…
 Læs ordet…



HØR HANS STEMME…

At høre igennem ordet

”De sagde til hinanden: ‘Brændte vore hjerter ikke i os, mens 
han talte til os på vejen og åbnede Skrifterne for os?’ ”

”Da åbnede han deres sind, så de kunne forstå Skrifterne”
(Luk 24,32.45)

 Det er Gud, som har lovet det…
 Gud er den samme – uanset 

hvad jeg føler



HØR HANS STEMME…

Vækket for at høre…

”Gud Herren har givet mig disciples tunge, så jeg med mine 
ord kan hjælpe den trætte. Hver morgen vækker han mit 
øre, og jeg hører som en discipel.”
(Es 50,4)

Morgentid med Gud
 Gud og englene venter på mig…



HØR HANS STEMME…

Høre hans ledelse

”Med egne ører skal du høre et ord, der lyder bag dig: ‘Her 
er vejen, den skal Ifølge!’ ”
(Es 30,21)

 Konkret ledelse



JESUS…
hørte sin fars stemme…



JESUS HØRTE SIN FARS STEMME

Han bad tidligt og silde

”Ganske tidligt, mens det endnu var helt mørkt, stod Jesus 
op, og han gik bort og ud til et øde sted og bad dér.”
(Mark 1,35)

”Da han havde sendt skarerne bort, gik han ene op på 
bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene 
dér.”
(Matt 14,23)

 Hvorfor gjorde Jesus det?



JESUS HØRTE SIN FARS STEMME

Gud fortalte Jesus, at han elskede ham

”Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!”
(Matt 3,17)

”Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Hør 
ham!”
(Matt 17,5)

 Hvad sagde Gud, når de var alene?



JESUS HØRTE SIN FARS STEMME

Jesus var afstemt med sin far i alt, hvad han gjorde

”Sandelig, sandelig siger jeg jer: Sønnen kan slet intet gøre af 
sig selv, men kun det, han ser Faderen gøre; for hvad 
Faderen gør, det samme gør også Sønnen.”
(Matt 5,19)

”Jeg kan intet gøre af mig selv; som jeg hører, dømmer jeg, 
og min døm er retfærdig, for jeg søger ikke at gøre min egen 
vilje, men hans vilje, som har sendt mig.”
(Joh 5,30)

 Hvad vil det sige?



JESUS HØRTE SIN FARS STEMME

Jesus vidste, at hans far også hørte, hvad han sagde

”Jesus så op mod himlen og sagde: ‘Fader, jeg takker dig, 
fordi du har hørt mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, 
men det var for folkeskarens skyld, som står her, at jeg sagde 
det, for at de skal tro, at du har udsendt mig.”
(Joh 11,42)

 Hører Gud os altid?



JESUS HØRTE SIN FARS STEMME

Han kendte hans stemme så godt… han kendte ham så godt… at han var tryg…

”Jesus gik om bord i en båd, og hans disciple fulgte ham. Da 
blev der et voldsomt uvejr på søen, så båden skjultes af 
bølgerne. Men han sov. Og de kom hen og vækkede ham og 
sagde: ‘Herre, frels os! Vi går under!’ Men han sagde til dem: 
‘Hvorfor er I bange, I lidettroende?’ ”
(Matt 8,23-25)

 Hvilede Jesus altid i sin far?



HELLIGÅNDEN
”Vinden blæser, hvorhen den vil, og 
du hører den suse, men du ved ikke, 
hvor den kommer fra, og hvor den 

farer hen. Sådan er det med enhver, 
som er født af Ånden.” (Joh 3,8)



VI HØRER JESUS GENNEM HELLIGÅNDEN

Jesus kommer til os ved Helligånden

”Jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, 
som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd… I kender 
den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke 
efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer… Den dag skal I 
erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer.”
(Joh 14,16-20)

 Jesus er hos mig!



VI HØRER JESUS GENNEM HELLIGÅNDEN

Helligånden lader os høre det, som Jesus siger

”Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit 
navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har 
sagt til jer.”
(Joh 14,26)

 Jeg hører Jesus tale til mig 
personligt!



VI HØRER JESUS GENNEM HELLIGÅNDEN

Helligånden gør Jesus nærværende for os

”Når Talsmanden 
kommer, som jeg vil 
sende til jer fra Faderen, 
sandhedens ånd, som 
udgår fra Faderen, skal 
han vidne om mig.”
(Joh 15,26)

 Jeg mærker, at Jesus er nær!

”Jeg beder om, at vor 
Herre Jesu Kristi Gud, 
herlighedens fader, vil 
give jer visdoms og 
åbenbarings ånd til at 
erkende ham.”
(Ef 1,17)



VI HØRER JESUS GENNEM HELLIGÅNDEN

Helligånden gør Jesus vidunderlig for os

”Han skal herliggøre 
mig, for han skal tage 
af mit og forkynde det 
for jer.”
(Joh 16,14)

 Jesu er den centrale!

”Han er ophøjet til Guds 
højre hånd og har fra Faderen 
fået Helligånden som lovet, 
og den har han nu udgydt.”
(ApG 2,33)



VI HØRER JESUS GENNEM HELLIGÅNDEN

Helligånden leder os til at høre Jesus som frelser

”Og når han kommer, skal han overbevise 
verden
om synd
og om retfærdighed
og om dom.”
(Joh 16,8)

 Hvilede Jesus altid i sin far?

”Om synd: at de ikke tror på mig;
om retfærdighed: at jeg går til Faderen…
om dom: at denne verdens fyrste er dømt.”
(Joh 16,9-11)



VI HØRER JESUS GENNEM HELLIGÅNDEN

Helligånden gør Jesu fred og glæde virkelig for os

”For Guds rige er ikke mad og drikke, 
men retfærdighed og fred og glæde i 
Helligånden.”
(Rom 14,17)

”Håbets Gud fylde jer med al glæde 
og fred i troen, så I bliver rige i håbet 
ved Helligåndens kraft!”
(Rom 15,13)

”Fred efterlader jeg jer, min fred 
giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som 
verden giver. Jeres hjerte må ikke 
forfærdes og ikke være modløst.”
(Joh 14,27)

”Sådan har jeg talt til jer, for at min 
glæde kan være i jer og jeres glæde 
blive fuldkommen.”
(Joh 15,11)



VI HØRER JESUS GENNEM HELLIGÅNDEN

Helligånden lader os blive i Jesu kærlighed

”Og det håb gør ikke til skamme, for 
Guds kærlighed er udgydt i vore 
hjerter ved Helligånden, som er givet 
os.”
(Rom 5,5)

”Som Faderen har elsket mig, har 
også jeg elsket jer; bliv i min 
kærlighed.”
(Joh 15,9)

 Det er vidunderlig sødt at 
være sammen med Jesus!



HØR JESU STEMME
Følg Lammet!



VI HØRER JESUS I ÅBENBARINGENS BOG

Menneskesønnen mellem guldlysestagerne taler til os

”Frygt ikke! Jeg er den første og den 
sidste og den, som lever: Jeg var død, og 
se, jeg lever i evighedernes evigheder, og 
jeg har nøglerne til døden og dødsriget.”
(Åb 1,17-18)

 Jesus er vores frelser! 
Altid!



VI HØRER JESUS I ÅBENBARINGENS BOG

Fordi frelsen er Guds – kan ingen anklage os

”Og jeg hørte en høj røst i himlen sige:
Nu er frelsen og magten og Riget vor Guds 
og herredømmet hans salvedes, 
for vore brødres anklager er styrtet, 
han som dag og nat anklagede dem for Gud. 
De har besejret ham ved Lammets blod og 
ved deres vidnesbyrds ord.”
(Åb 12,10-11)  Besejret ved Lammets blod!



VI HØRER JESUS I ÅBENBARINGENS BOG

De frelste er sammen med Lammet

”Jeg så: Se, Lammet stod på Zions bjerg, og 
hos det stod ét hundrede og fireogfyrre 
tusind, som havde dets navn og dets faders 
navn skrevet på deres pander.”
(Åb 14,1)

 Altid sammen med Lammet –
altid frelst!

 Hans navn på os – altid elsket 
af ham!



VI HØRER JESUS I ÅBENBARINGENS BOG

Kun hans – følger ham

”Det er dem, der ikke har sølet sig med 
kvinder, men de er jomfruelige.
De følger Lammet, hvor det går.
De er købt fri fra menneskene som en 
førstegrøde for Gud og Lammet,
og der fandtes ikke løgn i deres mund; 
de er uden fejl.”
(Åb 14,1)  Hans navn på os – altid elsket 

af ham!



VI HØRER JESUS I ÅBENBARINGENS BOG

Kun hans – jomfruelige

”Det er dem, der ikke har sølet sig med 
kvinder, men de er jomfruelige.
De følger Lammet, hvor det går.
De er købt fri fra menneskene som en 
førstegrøde for Gud og Lammet,
og der fandtes ikke løgn i deres mund; 
de er uden fejl.”
(Åb 14,1)

”Du skal ikke længere kaldes Den 
Forladte, og dit land ikke længere Den 
Forstødte. Men du skal kaldes Elsket, og 
dit land skal kaldes Hustru. For Herren 
elsker dig og tager dit land til hustru. 
Som den unge mand tager jomfruen til 
hustru, tager din genopbygger dig til 
hustru, og som en brudgom fryder sig 
over sin brud, fryder din Gud sig over 
dig.”
(Es 62,4-5)



VI HØRER JESUS I ÅBENBARINGENS BOG

Kun hans – de følger Lammet, hvor det går

”Det er dem, der ikke har sølet sig med 
kvinder, men de er jomfruelige.
De følger Lammet, hvor det går.
De er købt fri fra menneskene som en 
førstegrøde for Gud og Lammet,
og der fandtes ikke løgn i deres mund; 
de er uden fejl.”
(Åb 14,1)  De kender hans røst = de kender ham.

 Siden de mødte Jesus – så har deres 
liv været sådan…



VI HØRER JESUS I ÅBENBARINGENS BOG

Kun hans – købt fri

”Det er dem, der ikke har sølet sig med 
kvinder, men de er jomfruelige.
De følger Lammet, hvor det går.
De er købt fri fra menneskene som en 
førstegrøde for Gud og Lammet,
og der fandtes ikke løgn i deres mund; 
de er uden fejl.”
(Åb 14,1)

 Aldrig fri uden Sønnen!

”I skal lære sandheden at kende, 
og sandheden skal gøre jer frie.”
(Joh 8,32)

”Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, 
skal I være virkelig frie.”
(Joh 8,36)



VI HØRER JESUS I ÅBENBARINGENS BOG

Kun hans – ikke løgn i deres mund
Løgnen, der skilte fra Gud…
Guds ord: ”Har Gud virkelig sagt…”
Liv/død: ”Vist skal I ikke dø! Men Gud 
ved, at den dag I spiser af den…”
Gud-guder: ”så bliver I som Gud,
Retten til at definere: ”og kan kende 
godt og ondt”
(1 Mos 3,1-5)

 Løgnen om, at vi kan klare os uden Gud –
erstattes af sandheden om vores 
afhængighed af Gud!

”Det er dem, der ikke har sølet sig med 
kvinder, men de er jomfruelige.
De følger Lammet, hvor det går.
De er købt fri fra menneskene som en 
førstegrøde for Gud og Lammet,
og der fandtes ikke løgn i deres mund; 
de er uden fejl.”
(Åb 14,1)



KLAR TIL DET MEST SØDE ANDAGTSLIV

Du hører hans stemme – lærer ham bedre at kende – følger ham 

 Du lærer hans stemme bedre og 
bedre at kende

 Du hører ham sige, at han elsker dig
 Du får direkte vejledning
 Han åbenbarer sig dag efter dag
 Du lærer af det, som Jesus gjorde
 Helligånden fylder dig med fryd i 

dine andagtsstunder
 Du er i en proces med ham, hvor du 

bliver mere og mere hans



HØR HANS ELSKEDE
STEMME

Bibelstudier – Bøn - Andagtsliv



ANDAGTSLIV – VI HØRER HANS ELSKEDE STEMME

BED

LÆS

UDVÆLG
FIND 
DIN 
VEJ

LIDT
FRA 
MIN 
VEJ



• Se det fra Guds perspektiv
• Sig det som det er
• Tal om det, du læser

BED

• Bibelen plus andre bøger og materialer
• Lav planer, stil opgaver
• Varier det

LÆS

• Streg under, skriv ned, lær udenad
• Del med andre

UDVÆLG



• Se det fra Guds perspektiv
• Sig det som det er
• Tal om det, du læser

BED

 Gud er mere interesseret i at møde mig, 
end jeg er i at møde ham.

 Han vil gerne åbenbare sig.
 Han er tæt på – uanset, hvad jeg føler.
 Tak Gud, fordi du er her – for at møde mig 

og velsigne mig!

 Gud, jeg trænger virkelig til, at du gør 
noget – ellers går jeg tom herfra.

 Gud, jeg har virkelig svært ved den person, 
hvad gør jeg?

 Gud, jeg er så træt for tiden – kan jeg gøre 
noget anderledes, så jeg får mere energi?

 Gud, jeg er mega fascineret over, at du 
gjorde sådan – hvordan skal jeg oversætte 
det til noget i dag?

 Gud, det her kan jeg bare ikke forstå –
hjælp mig.

 Gud, denne her læseplan er blevet kedelig, 
hvad skal jeg nu finde på?



• Bibelen plus andre bøger og materialer
• Lav planer, stil opgaver
• Varier det

LÆS

Læs noget, som folder Bibelen ud…
 Andagtsbøger.
 Andre kristne bøger.
 Studieguider – sabbatskolelektierne fx.
 Korrespondanceskolekurser: 

https://kskolen.dk/
 Hjemmesider: www.elsketafham.dk

 http://www.elsketafham.dk/frygt-ikke/
 http://www.elsketafham.dk/personer/

Lav planer
 Læs en bestemt ting på et bestemt 

tidspunkt.
 Kig efter noget bestemt – og notér dig 

det, du kigger efter.
 Lav planen om, hvis du går død i den.

https://kskolen.dk/
http://www.elsketafham.dk/
http://www.elsketafham.dk/frygt-ikke/
http://www.elsketafham.dk/personer/


• Streg under, skriv ned, lær udenad
• Del med andre

UDVÆLG

 Bibelen – en arbejdsbog – streg under!
 Læs evt. blot med planen: Jeg streger 

det under, som taler til mig.
 Brug forskellige farver.

 Skriv en respons ned.
 Skriv en sms/mail til en med noget, som 

talte til dig.
 Deltag i en studiegruppe – live eller 

online.
 Kom til sabbatskole i kirken.



TIL DIG
Gud vil hjælpe dig

Lav en plan
… og en ny plan…

Bliv ved!

”Den flittiges planer 
fører til gevinst, 
men enhver, der har 
hastværk, kommer 
til at lide mangel.”
(Ord 21,5)



DET HANDLER OM AT VOKSE…

 Gør det – og gør det enkelt nok! 
Det handler om at være sammen 
med Jesus – og at næres fra ham.



”LUK MUNDEN OP, SÅ SKAL JEG FYLDE DEN.”
(SL 81,11)

Kom, alle I, der tørster, kom og få vand!
Kom, I, der ingen penge har!

Køb korn, og spis! Kom og køb korn uden penge,
Vin og mælk uden betaling.

Hvorfor betaler I penge for noget, der ikke er brød,
Jeres løn for noget, der ikke mætter?

Hør dog på mig, så skal I spise godt og svælge i fede retter.
(Es 55,1-2)



PRAKTISK - BIBELSTUDIE
 Tvekampen mellem David og Goliat
 Vi læser højt

 Stillestund: Vælg vers som udtrykker noget, der taler til dig

 Del tanker i gruppen

 Skriv en sms til en anden om noget af det, som betød noget for dig

 Personstudie: http://www.elsketafham.dk/personer/
 Jairus

 Jeremias

 Frygt ikke studie: http://www.elsketafham.dk/frygt-ikke/
 Frygt ikke – Gud ser dig

 Markusevangeliet: Skriv ned, hvad du vil kigge efter

http://www.elsketafham.dk/personer/
http://www.elsketafham.dk/frygt-ikke/
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