


Sl 19,8:
Herrens lov er fuldkommen, 

den styrker sjælen. 
Herrens vidnesbyrd står fast, 

det giver den uerfarne visdom.

Sl 119 og 19





• Salme 1

• Første billede (v1-2): 
Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, 
som ikke går på synderes vej 
og ikke sidder blandt spottere,
2 men har sin glæde ved Herrens lov 
og grunder på hans lov dag og nat.

• Andet billede (v3):
Han er som et træ, 
der er plantet ved bækken; 
det bærer frugt til rette tid, 
og dets blade visner ikke.
Alt, hvad han gør, lykkes for ham
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Salme 23

Første scene (1-4): Hyrde for et får
Salme af David. 
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
2 han lader mig ligge i grønne enge, 
han leder mig til det stille vand. 

3 Han giver mig kraft på ny, 
han leder mig ad rette stier 
for sit navns skyld.

4 Selv om jeg går i mørkets dal, 
frygter jeg intet ondt, 
for du er hos mig, 
din stok og din stav er min trøst
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Anden scene (5): Vært for en gæst
5 Du dækker bord for mig 
for øjnene af mine fjender.
Du salver mit hoved med olie, 
mit bæger er fyldt til overflod.
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Tredje scene (6): Templet
6 Godhed og troskab følger mig, 
så længe jeg lever,
og jeg skal bo i Herrens hus 
alle mine dage.
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Første scene (1-4): Hyrde for et får
Salme af David. 
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
2 han lader mig ligge i grønne enge, 
han leder mig til det stille vand. 

3 Han giver mig kraft på ny, 
han leder mig ad rette stier 
for sit navns skyld.
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5 Du dækker bord for mig 
for øjnene af mine fjender.
Du salver mit hoved med olie, 
mit bæger er fyldt til overflod.

Tredje scene (6): Templet
6 Godhed og troskab følger mig, 
så længe jeg lever,
og jeg skal bo i Herrens hus 
alle mine dage.

Joh 2,19-21: ”Riv dette tempel ned, og jeg vil 
rejse det igen på tre dage.« Da sagde jøderne: 
»Dette tempel er der bygget på i 46 år, og så vil 
du rejse det igen på tre dage?« Men det tempel, 
han talte om, var hans legeme.”



Salme 23

Første scene (1-4): Hyrde for et får
Salme af David. 
Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød,
2 han lader mig ligge i grønne enge, 
han leder mig til det stille vand. 

3 Han giver mig kraft på ny, 
han leder mig ad rette stier 
for sit navns skyld.

4 Selv om jeg går i mørkets dal, 
frygter jeg intet ondt, 
for du er hos mig, 
din stok og din stav er min trøst

Anden scene (5): Vært for en gæst
5 Du dækker bord for mig 
for øjnene af mine fjender.
Du salver mit hoved med olie, 
mit bæger er fyldt til overflod.

Tredje scene (6): Templet
6 Godhed og troskab (nåde) følger mig, 
så længe jeg lever,
og jeg skal bo i Herrens hus 
alle mine dage.

Joh 2,19-21: ”Riv dette tempel ned, og jeg vil 
rejse det igen på tre dage.« Da sagde jøderne: 
»Dette tempel er der bygget på i 46 år, og så vil 
du rejse det igen på tre dage?« Men det tempel, 
han talte om, var hans legeme.”
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At bede med og til Kristus

Det er meget underligt, at der findes en bønnebog i 
Bibelen. Den hellige skrift er jo Guds ord til os. 
Men bønner er menneskeord. Hvordan kommer de 
så med i Bibelen? 



At bede med og til Kristus

Det er meget underligt, at der findes en bønnebog i 
Bibelen. Den hellige skrift er jo Guds ord til os. 
Men bønner er menneskeord. Hvordan kommer de 
så med i Bibelen? 
Bibelen ER Guds ord, også Salmerne! Det er altså 
ord af Guds søn, der lever sammen med os 
mennesker; ord til Gud Fader, der lever i evigheden. 
Gennem salmerne har Jesus Kristus bragt al 
menneskelig nød, al glæde, al tak og alt håb frem 
for Gud. (…) På den måde er ALLE bønner i Bibelen 
bønner, som vi beder sammen med Jesus Kristus, 
som han tager os med ind i, og som han bærer os 
frem for Gud igennem. (…) Vi skal ikke først spørge 
om, hvad de har med os at gøre, men hvad de har 
med Jesus Kristus at gøre.”



At bede med og til Kristus
Hvem beder Salmerne?
David (Salomo, Asaf osv.) beder, Kristus beder, vi beder. 
”Vi” – det er først og fremmest hele menigheden! – og 
kun i den kan hele Salmernes rigdom bedes. Men det er 
egentlig også den enkelte, hvis han har del i Kristus og 
hans menighed og beder med på dens bøn. David, Kristus, 
menigheden, jeg selv…”



At bede med og til Kristus
Hvem beder Salmerne?
David (Salomo, Asaf osv.) beder, Kristus beder, vi beder. 
”Vi” – det er først og fremmest hele menigheden! – og 
kun i den kan hele Salmernes rigdom bedes. Men det er 
egentlig også den enkelte, hvis han har del i Kristus og 
hans menighed og beder med på dens bøn. David, Kristus, 
menigheden, jeg selv…” 

1 Pet 1,11: ”(profeterne) grundede nemlig over, hvornår 
og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem 
pegede på, når den forud vidnede om Kristi lidelser og 
den herlighed, der skulle følge.” (jf. Hebr 2,12; 3,7; 10,5).



At bede med og til Kristus
10 overordnede temaer
• Skabelse 
• Loven (Guds åbenbaring)
• Frelseshistorien
• Messias
• Kirken
• Livet
• Lidelsen
• Skylden 
• Fjenderne 
• Endetiden
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At bede med og til Kristus

Kol 3,15-17: 
Kristi fred skal råde i jeres hjerter; til den blev I jo kaldet som lemmer på 
ét legeme. Og vær taknemlige. 16 Lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. 
Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og 
åndelige sange, syng med tak i jeres hjerte til Gud. 17 Hvad I end gør i 
ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud 
Fader tak ved ham!
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At bede med og til Kristus
Rom 1,1-4+7:
Fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, 
2 som Gud forud har lovet ved sine profeter i De hellige Skrifter (=GT! - Salmerne!), 
3 evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids 
slægt, 4 i kraft af helligheds ånd stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, 
da han opstod fra de døde. (…) 
Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus!”
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• Jesus er HERREN (JHVH).
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At bede med og til Kristus
Rom 1,1-4+7:
Fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium, 
2 som Gud forud har lovet ved sine profeter i De hellige Skrifter (=GT! - Salmerne!), 
3 evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af Davids 
slægt, 4 i kraft af helligheds ånd stadfæstet som Guds søn med magt og vælde, 
da han opstod fra de døde. (…) 
Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus!”
• Jesus er HERREN (JHVH).
• Jesus er KRISTUS: - ”den salvede” (GT: Messias / NT: Kristus):

o Ypperstepræsten, Profeten og Kongen
 Stedfortræder som syndebærer (1 Joh 2,2; Joh 1,29; Rom 5,9)
 Stedfortræder som lovopfylder (Rom 5,19)

• Sl 119,1: Lykkelig den, hvis færd er fuldkommen og som vandrer efter 
Herrens lov
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2 Mos 15,18: ”HERREN er KONGE i al evighed” 



At bede med og til Kristus
2 Mos 15,18: ”HERREN er KONGE i al evighed” 

Sl 2
v2: ”Jordens konger rejser sig, fyrsterne slår sig sammen 

mod Herren og mod hans salvede.” (GT: Messias / NT: Kristus)
(…)



At bede med og til Kristus
2 Mos 15,18: ”HERREN er KONGE i al evighed” 

Sl 2
v2: ”Jordens konger rejser sig, fyrsterne slår sig sammen 

mod Herren og mod hans salvede.” (GT: Messias / NT: Kristus)
(…)
v6: »Jeg har indsat min konge på Zion, mit hellige bjerg!« 
7 Jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt: 
Han sagde til mig: »Du er min søn, jeg har født dig i dag.”



At bede med og til Kristus
2 Mos 15,18: ”HERREN er KONGE i al evighed” 

Sl 2
v2: ”Jordens konger rejser sig, fyrsterne slår sig sammen 

mod Herren og mod hans salvede.” (GT: Messias / NT: Kristus)
(…)
v6: »Jeg har indsat min konge på Zion, mit hellige bjerg!« 
7 Jeg vil forkynde, hvad Herren har bestemt: 
Han sagde til mig: »Du er min søn, jeg har født dig i dag.”

Sl 18
v51: ”Han giver sin konge store SEJRE og viser troskab 
mod sin salvede, (Messias) mod David og hans slægt til evig tid.”





Sl 20 - 21: Guds indsatte Messias’ kongedømme
• 20,7: Nu ved jeg, at Herren frelser sin salvede, 

han svarer ham fra sin hellige himmel
• 21,4: du sætter en krone af guld på hans hoved

Sl 22: 
• v.2: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?”
• v.28: ”Hele den vide jord skal huske HERREN

og vende tilbage til HERREN; 
alle folkenes slægter 
skal kaste sig ned for dig.”

Sl 23 - 24: Gud HERRENS kongedømme
• Sl 24,8: ”Hvem er ærens konge? Det er HERREN, 

stærk og vældig, HERREN, vældig i krig.”
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• 20,7: Nu ved jeg, at Herren frelser sin salvede, 

han svarer ham fra sin hellige himmel
• 21,4: du sætter en krone af guld på hans hoved

Sl 22: 
• v.2: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?”

• v.28f: Hele den vide jord skal huske HERREN og vende tilbage til 
HERREN; alle folkenes slægter skal kaste sig ned for dig. For 
kongemagten tilhører HERREN, han hersker over folkene

Sl 23 - 24: Gud HERRENS kongedømme
• Sl 24,8: ”Hvem er ærens konge? Det er HERREN, 

stærk og vældig, HERREN, vældig i krig.”



Sl 20 - 21: Guds indsatte Messias’ kongedømme
• 20,7: Nu ved jeg, at Herren frelser sin salvede, 

han svarer ham fra sin hellige himmel
• 21,4: du sætter en krone af guld på hans hoved

Sl 22: 
• v.2: ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?”

• v.28f: Hele den vide jord skal huske HERREN og vende tilbage til 
HERREN; alle folkenes slægter skal kaste sig ned for dig. For 
kongemagten tilhører HERREN, han hersker over folkene

Sl 23 - 24: Gud HERRENS kongedømme
• Sl 24,8: ”Hvem er ærens konge? Det er HERREN, 

stærk og vældig, HERREN, vældig i krig.”
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At bede med og til Kristus
Sl 40:

7 Slagtoffer og afgrødeoffer 
vil du ikke have 
– du har åbnet mine ører –
brændoffer og syndoffer
ønsker du ikke. 
8 Da siger jeg: »Se, jeg er 
kommet 
– i bogrullen er der skrevet 
om mig –
9 jeg ønsker at gøre din 
vilje, Gud, din lov er i mit 
indre.
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Sl 40:

7 Slagtoffer og afgrødeoffer 
vil du ikke have 
– du har åbnet mine ører –
brændoffer og syndoffer 
ønsker du ikke. 
8 Da siger jeg: »Se, jeg er 
kommet 
– i bogrullen er der skrevet 
om mig –
9 jeg ønsker at gøre din 
vilje, Gud, din lov er i mit 
indre.

Hebr 10:
5 Derfor siger HAN, da han 
træder ind i verden: 
Slagtoffer og afgrødeoffer 
vil du ikke have, men et 
legeme har du beredt mig; 
6 brændoffer og syndoffer 
ønsker du ikke. 
7 Da siger jeg: ›Se, jeg er 
kommet – i bogrullen er der 
skrevet om mig –
for at gøre din vilje, Gud.‹ 



At bede med og til Kristus
Sl 40:

7 Slagtoffer og afgrødeoffer 
vil du ikke have 
– du har åbnet mine ører –
brændoffer og syndoffer 
ønsker du ikke. 
8 Da siger jeg: »Se, jeg er 
kommet 
– i bogrullen er der skrevet 
om mig –
9 jeg ønsker at gøre din 
vilje, Gud, din lov er i mit 
indre.

Hebr 10:
5 Derfor siger HAN, da han 
træder ind i verden: 
Slagtoffer og afgrødeoffer 
vil du ikke have, men et 
legeme har du beredt mig; 
6 brændoffer og syndoffer 
ønsker du ikke. 
7 Da siger jeg: ›Se, jeg er 
kommet – i bogrullen er der 
skrevet om mig –
for at gøre din vilje, Gud.‹ 

(…)
Han ophæver altså det 
første for at sætte det andet 
i kraft, 10 og efter hans vilje 
er vi blevet helliget, 
ved at Jesu Kristi legeme 
er blevet ofret én gang for 
alle.



At bede med og til Kristus

1860-udgaven
v.2-5: David taler om Messias tålmodighed, bøn og frelsning i og af sine 
svare lidelser, 
v.6-11: om det gamle testamentes offeres afskaffelse 
og Kristi fyldesgørelse, og om evangeliets prædiken,
v.12-18: om Messias' bøn for sig i sine lidelser
og imod sine ubodfærdige fjender.



Kristus i Salmerne

”Lykkelig den, som…
• Sl 1: meditere over Guds ord
• Sl 2: Kys hans Fødder/

Kys Sønnen!

• Sl 146-150:
”Halleluja! Min sjæl pris Herren! ”

Pixabay.com

Freeimages.com

Pixabay.com


	Dias nummer 1
	Sl 119 og 19
	Dias nummer 3
	Hvordan læse og forstå poesien i Salmerne?
	Hvordan læse og forstå poesien i Salmerne?
	Dias nummer 6
	Hvordan læse og forstå poesien i Salmerne?
	Salme 23
	Salme 23
	Salme 23
	Salme 23
	Salme 23
	At bede med og til Kristus
	At bede med og til Kristus
	At bede med og til Kristus
	At bede med og til Kristus
	At bede med og til Kristus
	At bede med og til Kristus
	At bede med og til Kristus
	At bede med og til Kristus
	At bede med og til Kristus
	At bede med og til Kristus
	At bede med og til Kristus
	At bede med og til Kristus
	At bede med og til Kristus
	At bede med og til Kristus
	At bede med og til Kristus
	At bede med og til Kristus
	At bede med og til Kristus
	At bede med og til Kristus
	At bede med og til Kristus
	Dias nummer 32
	Dias nummer 33
	Dias nummer 34
	Dias nummer 35
	Dias nummer 36
	Dias nummer 37
	At bede med og til Kristus
	At bede med og til Kristus
	At bede med og til Kristus
	At bede med og til Kristus
	At bede med og til Kristus
	Kristus i Salmerne

