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Min Power-Bibel – Gud møder mig 
igen og igen gennem sit ord…



Jeg beder om hans tilstedeværelse –
mere end om et svar…

Jobs Bog kap 38-42



Gud – hjortene
og mig…



Gud

Relationer

Job

Sygdom Egne 
kampe



”Jeg mener nemlig, at lidelserne i 
den tid, der nu er inde, er for intet 

at regne mod en herlighed, som 
skal åbenbares på os.”

Rom 8,18



”Satan stod på hans højre side for at anklage ham. Herren 
sagde til Satan: ‘Herren irettesætter dig, Satan; Herren, som 
har udvalgt Jerusalem, irettesætter dig. Denne mand er jo et 
stykke brænde, der er trukket ud af ilden.” Zak 3,1-2

GUD?



Den lykkelige familie…

“Elsk jeres fjender og bed for dem, der 
forfølger jer.” 
Matt 5,44

“…misundelse er edder i knoglerne.” 
Ord 14,30



”Råb af fryd, du ufrugtbare, du, som 
ikke fødte! Bryd ud i jubel, råb af 
glæde, du, som ikke fik veer! For 
den enlige kvinde får flere børn en 
den, der er gift, siger Herren.”
Es 54,1



Danmark

Kenya

”For så højt som himlen er over jorden, er 
mine veje højt over jeres veje og mine 
planer over jeres planer.”
Es 55,9



Inspireret til at bede…
”Og også Ånden kommer os til 
hjælp i vor skrøbelighed. For 
hvordan vi skal bede, og hvad 
vi skal bede om, ved vi ikke.” 
Rom 8,26



En lille pige – og Gud, som hører bøn
Han går på tværs…

”Frygt ikke, 
for jeg er 
med dig.”
Es 43,5



En stor pige – forskrækket – Gud er her!

”Går du gennem vand, 
er jeg med dig, gennem 
floder, skyller de ikke 
sammen over dig; 
går du gennem ild, bliver 
du ikke forbrændt, 
flammen brænder dig 
ikke.”
Es 43,2



Beslutninger…

“Herren selv går foran dig, han
vil være med dig, han vil ikke
lade dig i stikken og ikke svigte
dig; vær ikke bange og lad dig 
ikke skræmme.”
5 Mos 31,8



Gud må være Gud!
Gud kan redde mig – og han kan lade være…
Men han er min Gud! (Dan 3,17-18) 



Samvær og tillid

“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”.
Dan 6,11



- Faren regnede ham ikke – 1 Sam 16,11
- Brødrene regnede ham ikke – 1 Sam 17,28
- Saul forfulgte ham – 1 Sam 18,9-11
- Hans kone foragtede ham – 2 Sam 6,20-23
- Hans søn bedrog ham – 2 Sam 15,1-12
- Hans rådgiver svigtede ham – 2 Sam 15,31

Kong David…

”Herren bevare mig fra at gøre dette 
mod min herre, mod Herrens salvede! 
Jeg lægger ikke hånd på ham, for han er 
Herrens salvede.” 1 Sam 24,7

”Jeg råber til Herren…”  Sl 18,4

”Gid du ville dræbe forbryderne, Gud!” Sl 139,19



Paulus…

“Derfor bøjer jeg mine knæ, jeg Paulus, 
Kristi Jesu fange for jer hedningers
skyld.” Ef 3,1

“Vær udholdende i bøn, våg med bøn og
tak, og bed også for os om, at Gud vil
åbne os en dør for ordet, så vi kan
forkynde Kristus-hemmeligheden, som
jeg sidder i fængsel for. Bed om, at jeg
må gøre den kendt og tale, som jeg skal.” 
Kol 4,1-4



Erfaring gennem livet

“Jeg har været ung og er nu 
gammel, men jeg har aldrig set 
en retfærdig forladt.”
David i Sl 37,25



Lykkelig…

“Smag og se, at Heren er god; lykkelig den 
mand, der søger tilflugt hos ham.” Sl 34,9

“Lykkelig den, hvis hjælp er Jakobs Gud, 
hvis håb står til Herren, hans Gud.” Sl 146,5

“Lykkelig den… som har sin glæde ved
Herrens lov og grunder på hans lov dag og
nat. Han er som et træ…” Sl 1,1.2.3



Glæde…

“Glæde i Herren er jeres styrke!” Neh 8,10

“Du har givet mig større glæde i hjertet, 
end man har, når der er rigdom af korn og
vin.” Sl 4,8

“Du lærer mig livets vej, du mætter mig
med glæde for dit ansigt, du har altid
herlige ting i din højre hånd.” Sl 16,11

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



”Jeg kender til at have ringe kår, og jeg 
kender til at have overflod. I ét og alt er 

jeg indviet, både at være mæt og at sulte, 
både at have overflod og at lide mangel.

Alt formår jeg i ham, der 
giver mig kraft!”

Fil 4,4.12-13

”Glæd jer altid i Herren”



”Han har vidnet om sig selv gennem 
sine velgerninger ved at give jer regn 

fra himlen og frugtbare årstider, ved at 
mætte jer og ved at fylde jeres hjerter 

med glæde.”
ApG 14,17

Glæde
- en gave fra Gud



”Vi ved, at alt virker 
sammen til gode for 

dem, der elsker Gud”
Rom 8,28



Tillid – uanset hvad, der sker
Hebr 11

• Abel døde – Enok levede
• Noa blev – Abraham brød op
• Sara fik en søn – Abraham gav en søn
• Josef til Egypten – Moses ud af Egypten

“Ved tro besejrede [de] riger, øvede
retfærdighed, fik løfter opfyldt, stoppede
løvers gab, slukkede voldsom ild, undgik
truende sværd, blev styrket, når de var
svage, blev stærke i krig og slog fjendtlige
hære på flugt.” vers 33-34



Pris Herren

“Min sjæl, pris Herren, alt i mig skal
prise hans hellige navn. Min sjæl, pris
Herren, glem ikke hans velgerninger! 
Han tilgiver al din synd, helbreder alle
dine sygdomme. Han udfrier dit liv fra
graven, han kroner dig med godhed og
barmhjertighed. Han mætter dit liv 
med gode gaver, du bliver ung igen
som en ørn.”
Sl 103,5



Bøn med Gud i fokus
1. MODTAG ham – som vil dig langt

mere, end du vil ham. Han 
åbenbarer sig for dig – endnu inden
du tænker på ham.

2. GIV det videre. Tjen andre med dine 
bønner. Gud har skabt dig til at 
være en velsignelse.

3. NÅR DET ER SVÆRT – Sig tak under 
alle forhold. Pris Gud. Han formår at 
bruge alt til det gode.
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