
15adventnyt 03 – marts 2012

Jeremias’ liv:
·  Vidste Gud bare, hvad der skete med Jeremias, før det skete, eller havde han forudbestemt det?

·  Hvilke forsikringer om hjælp gav Gud Jeremias?

·  Hvad var Guds handling efter Jeremias’ indvending?

·  Tror du, at Jeremias’ følelse af ikke at magte, ændrede sig efter Guds ord og handling?

Dit liv:
·  Tror du, Gud havde tanker om dit liv, allerede før du blev født?

·  Hvad frygter du i forhold til at følge Gud?

·  Er der noget, du længes efter at Gud skal røre i dit liv?

·  Hvilken følelse har du, når du tænker på, at dit liv leves til Guds ære og ikke til din egen?

Find gerne nogle ord i teksten, som kan styrke din tillid til, at Gud er med.

JEREMIAS
PRIMÆRE 

BIBELTEKSTER:
Jer 1,4-10 Jeremias’ kaldelse

Jer 18,1-4 Hos pottemageren

Jer 31,31-37  Ny pagt, 

genopbygning

Jer 32,16-27 Jeremias beder

BAGGRUNDS

TEKSTER:
Jer 17,5-8 At stole på Gud

Jer 33 Løfter indfries
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Jeremias’ liv:
·  Se på Jeremias’ udsagn om Gud i sin bøn. 

Hvad fokuserer han på?

·  Hvad er Guds umiddelbare svar på Jeremias’ bøn?

·  Hvorfor skete de alvorlige ting for Israel 

(Babylons herredømme)?

·  Hvilken håndværker lod Gud Jeremias se, 

for at forsikre ham om Israels fremtid?

Dit liv:
·  Hvad sker der med din bøn, hvis du fokuserer på Gud, 

og hvad han kan?

·  Er der noget i dit liv, som du tænker, er umuligt? 

Hvad tænker Gud?

·  Har Gud tilladt alvorlige ting i dit liv? 

Har du samtidig oplevet hans omsorg?

·  Vil Gud lave dig til et ”brugbart kar“?

Brug evt. nogle vers i teksten i en bøn om, 

at Gud må forme dig.

Jeremias’ liv:
·  Hvad vil gøre den nye pagt effektfuld?

·  Hvor mange ville komme til at kende Gud?

·  Hvilket forhold har Gud til Israels tidligere synder?

Dit liv:
·  Kan du forandre dig selv udenpå og/eller indeni? 

Hvad kan Gud?

·  Er det muligt for dig personligt at kende Gud?

·  Hvad tænker Gud om dine synder?

Vælg evt. et eller flere vers som et personligt løfte til dig.

TEKST:  L INE N IELSEN  ERFARINGER FR A L IV  T I L  L I V


