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Salmerne og det personlige fromhedsliv
Sl 119,17-24:



Salmerne og det personlige fromhedsliv
Sl 119,17-24:
17 Gør vel imod din tjener, 

så jeg må leve, 
da vil jeg følge dine ord. 
18 Luk mine øjne op, 
så jeg kan iagttage underne i din lov. 
19 Jeg er en fremmed på jorden, 
skjul ikke dine befalinger for mig!
20 Altid hentæres min sjæl 
af længsel efter dine bud. 

21 Du truer de overmodige; 
forbandede er de, der forvilder sig 

fra dine befalinger.
22 Tag hån og foragt bort fra mig, 
for jeg overholder dine formaninger. 
23 Selv når stormænd sidder 

og taler om mig, 
grunder din tjener over dine love. 
24 Ja, dine formaninger er min opmuntring, 
de er mine rådgivere. 





Salmerne og det personlige fromhedsliv

Bonhoeffer: 
Kun ved dagligt brug vokser man 
ind i denne guddommelige 
bønnebog. 
Når man kun læser i den af og til, 
bliver disse bønner for overmægtige 
i tanker og kraft for os, så vi igen og 
igen foretrækker lettere kost.” 

Dietrich Bonhoeffer, side 22



Oversigt ligger på 
danhessellund.dk

se ”skrivebord”



Hvorfor bruge Salmernes Bog i bønslivet?

"Jeg ved ikke, hvor stærke andre 
er i ånden, men for mit 
vedkommende lykkes det mig slet 
ikke at bede (dvs. ud fra mine 
egne ord), uden at jeg må støtte 
mig til Ordet. 
Når jeg ikke har Ordet, ikke 
tænker på det eller omgås det, er 
Kristus ikke hjemme. 

Men så snart jeg finder en salme 
eller et skriftsted frem, så lyser og 
brænder det i hjertet." 

(Erling Ruud, "Gør alderdommen ung", side 127)



10 overordnede temaer

1. Skabelse 
2. Lov (Guds åbenbaring)
3. Frelseshistorien
4. Messias
5. Kirken
6. Livet
7. Lidelsen
8. Skylden 
9. Fjenderne 
10.Endetiden -

Jesu genkomst, Håbet



10 overordnede temaer

1. Skabelse
2. Lov (Guds åbenbaring)
3. Frelseshistorien
4. Messias
5. Kirken
6. Livet
7. Lidelsen
8. Skylden
9. Fjenderne
10.Endetiden -

Jesu genkomst, Håbet

Kol 1,16: 
I ham (…) ved ham og til ham 
er alting skabt.”

Eksempel Sl 8, 19,1-7, 29, 
104



10 overordnede temaer

1. Skabelse
2. Lov (Guds åbenbaring)
3. Frelseshistorien
4. Messias
5. Kirken
6. Livet
7. Lidelsen
8. Skylden
9. Fjenderne
10.Endetiden -

Jesu genkomst, Håbet

Joh 1,14:
”Og Ordet blev kød og tog 
bolig iblandt os,…

Eksempel Sl 1, 19, 119



10 overordnede temaer

1. Skabelse
2. Lov (Guds åbenbaring)
3. Frelseshistorien
4. Messias
5. Kirken
6. Livet
7. Lidelsen
8. Skylden
9. Fjenderne
10.Endetiden -

Jesu genkomst, Håbet

Hebr 13,8: 
Jesus Kristus er den samme i 
går og i dag og til evig tid

Eksempel Sl 78, 105, 106



10 overordnede temaer

1. Skabelse
2. Lov (Guds åbenbaring)
3. Frelseshistorien
4. Messias
5. Kirken
6. Livet
7. Lidelsen
8. Skylden
9. Fjenderne
10.Endetiden -

Jesu genkomst, Håbet

Apg 7,33-34: Men Herren sagde til ham: 
›Tag dine sandaler af, for stedet, du 
står på, er hellig jord. 34 Jeg har set 
mit folks lidelse i Egypten, jeg har hørt 
deres klageskrig, og jeg er kommet 
ned(!!) 
for at redde dem. Gå nu! Jeg vil sende 
dig til Egypten.‹

Hebr 11,26: og han (Moses) regnede 
KRISTI(!!) forhånelse for en større 
rigdom end Egyptens skatte, for han 
havde lønnen for øje



3 Frelseshistorien – Sl 78
78 Maskil af Asaf. 

Mit folk, hør på min belæring, 
vend jeres øre mod min munds ord.

2 Jeg vil åbne min mund med billedtale, 
jeg vil fremføre gådetale fra fortiden. 

3 Det, vi har hørt og erfaret, 
det, vore fædre har fortalt os, 

4 skjuler vi ikke for deres børn; 
vi fortæller den kommende slægt
om Herrens glorværdige gerninger og 
styrke, om de undere, han har gjort.

5 Han satte et vidnesbyrd i Jakob, 
fastsatte en lov i Israel, 
som han befalede vore fædre 
at lære deres børn, 

6 for at den kommende slægt, 
de børn, der skulle fødes, 
skulle lære den at kende, 
så de kunne fortælle om det til deres 
børn. 

7 De skulle sætte deres lid til Gud 
og ikke glemme Guds gerninger, 
men holde hans befalinger. 

8 De skulle ikke være som deres fædre, 
en genstridig og trodsig slægt, 
en slægt, som ikke vendte sit hjerte til 
Gud, og hvis ånd ikke var trofast mod 
ham. 

9 Efraims sønner var udrustet med buer, 
men tog flugten på kampens dag. 

10 De holdt ikke Guds pagt 
og ville ikke følge hans lov. 

11 De glemte hans gerninger 
og de undere, han havde vist dem. 

12 Han gjorde undere for deres fædre 
i Egypten, på Soans slette. 

13 Han kløvede havet og førte dem 
igennem, 
han rejste vandene som en vold. 

14 Han førte dem i skyen om dagen 
og i lysende ild om natten. 

15 Han kløvede klipper i ørkenen 
og gav dem vand, rigeligt som det store 
dyb; 

16 han lod kilder strømme ud fra 
klippen, 
vandet løbe ned som floder. 

17 Men de syndede stadig mod ham, 
i det tørre land trodsede de den Højeste. 

18 De udæskede Gud i hjertet 
og krævede den føde, de havde lyst til. 

19 De talte mod Gud og sagde: 
Kan Gud dække bord i ørkenen? 

20 Nok slog han på klippen, 
så vandet flød og bækkene strømmede; 
men kan han også give brød, 
kan han skaffe kød til sit folk? 

21 Det hørte Herren og blev vred,
en ild blussede op mod Jakob, 
en vrede rejste sig mod Israel, 

22 for de troede ikke på Gud 
og stolede ikke på hans frelse. 

23 Så gav han befaling til skyerne 
deroppe, han åbnede himlens døre 

24 og lod det regne over dem med 
manna, 
korn fra himlen gav han dem at spise; 

25 mennesker spiste engles brød, 
han sendte dem føde, så de blev mætte. 

26 Han lod en østenstorm bryde løs på 
himlen, i sin styrke drev han 
søndenstormen frem 

27 og lod kød regne over dem som støv, 
fugle så talrige som havets sand; 

28 han lod dem falde ned midt i lejren, 
rundt omkring deres boliger. 

29 De spiste og blev helt mætte,
han tilfredsstillede deres grådighed. 

30 Men deres grådighed hørte ikke op; 
de havde endnu munden fuld af mad, 

31 da Guds vrede rejste sig mod dem. 
Han spredte død blandt deres stærke 
mænd og strakte Israels unge krigere til 
jorden. 

32 Trods det blev de ved med at synde, 
de troede ikke på hans undere. 

33 Han lod deres dage ende i tomhed,
deres år i den bratte død. 

34 Når han dræbte nogle af dem, søgte 
de ham, de søgte tilbage til Gud. 

35 De huskede på, at Gud var deres 
klippe, Gud den Højeste deres forløser. 

36 Men de hyklede for ham med deres 
mund, med tungen løj de for ham. 

37 Deres hjerte holdt ikke fast ved ham, 
de var ikke trofaste mod hans pagt. 

38 Men han er barmhjertig, 
han tilgiver synd 
og ødelægger ikke; 

gang på gang holdt han igen på sin 
vrede og lod ikke hele sin harme bryde 
ud. 

39 Han huskede på, at de var dødelige, 
et vindpust, der forsvinder og ikke 
vender tilbage. 

40 Hvor ofte trodsede de ham ikke i 
ørkenen og vakte hans vrede i 
ødemarken! 

41 På ny gav de sig til at udæske Gud 
og krænke Israels Hellige. 

42 De huskede ikke på hans magt, 
dengang han udfriede dem fra fjenden, 

43 dengang han gjorde sine tegn i 
Egypten og sine undere på Soans slette. 

44 Han forvandlede deres floder til blod, 
de kunne ikke drikke af bækkene. 

45 Han sendte fluer, som åd dem, 
og frøer, som bragte ødelæggelse. 

46 Han gav deres afgrøde til gnavere 
og udbyttet af deres slid til græshopper. 

47 Han ødelagde deres vinstokke med 
hagl og deres morbærfigen med isregn. 

48 Han overgav deres kvæg til pesten 
og deres hjorde til feberbrand. 

49 Han sendte sin glødende vrede mod 
dem, harme, forbandelse og trængsel, 
en flok af ulykkesengle. 

50 Han gav sin vrede frit løb; 
han skånede dem ikke for døden, 
men overgav dem til pesten. 

51 Han dræbte alle Egyptens 

førstefødte, manddommens førstefrugt i 
Kams telte. 

52 Så lod han sit folk bryde op som en 
fåreflok og ledte dem i ørkenen som en 
hjord. 

53 Han førte dem i tryghed, de var uden 
frygt, men over deres fjender lukkede 
havet sig. 

54 Han førte dem ind i sit hellige land, 
det bjergland, hans højre hånd havde 
vundet. 

55 Han drev folkeslag bort foran dem, 
lod deres land tilfalde dem som 
ejendom, 
så Israels stammer kunne bo i deres 
telte. 

56 Men de udæskede og trodsede Gud 
den Højeste, 
de overholdt ikke hans formaninger. 

57 De faldt fra og var troløse som deres 
fædre, de svigtede som en slap bue. 

58 De vakte hans trods med deres 
offerhøje og æggede hans vrede med 
deres gudebilleder. 

59 Det hørte Gud, og han blev vred 
og forkastede Israel helt og fuldt.

60 Han vragede sin bolig i Shilo, 
det telt, hvor han boede blandt 
mennesker; 

61 i sin styrke sendte han i fangenskab, 
sin herlighed gav han i fjendehånd. 

62 Han overgav sit folk til sværdet, 
han blev vred på sin ejendom. 

63 Ilden fortærede dets unge mænd, 
jomfruerne fik ingen bryllupssang; 

64 præsterne faldt for sværdet, 
enkerne kunne ikke holde ligklage.

65 Da vågnede Herren som en, der har 
sovet, som krigeren, der er overvældet 
af vin. 

66 Han slog sine fjender tilbage 
og lod evig skændsel overgå dem. 

67 Han vragede Josefs telte, 
Efraims stamme udvalgte han ikke. 

68 Men han udvalgte Judas stamme, 
Zions bjerg, som han elsker; 

69 han byggede sin helligdom som en 
himmelbolig, ligesom den jord, han 
havde grundlagt for evigt. 

70 Han udvalgte sin tjener David, 
han hentede ham fra fårefoldene 

71 og tog ham bort fra fårene 
til at vogte sit folk, Jakob,
og sin ejendom, Israel. 

72 Og David vogtede dem med oprigtigt 
hjerte og førte dem med kyndig hånd.



Hvorfor bruge Salmernes Bog i bønslivet?

Salmerne er ligesom en lille kort 
Bibel, kernen af den Hellige Skrift. 
(…) Salmerne har i sig duften og 
kraften af hele den Hellige Skrift 
sammenfattet, nemlig alle troens 
artikler, alle lærerpunkter, al 
slags trøst i alle anfægtelser, det 
være sig hvilken som helst, trøst 
imod synd, død, djævel, helvede 
og den onde verden. Der har vi 
også hele det åndelige liv.

Salmernes vellugt kommer deraf, 
at i disse bliver vor Herre, Jesus 
Kristus, med sin person, guddom 
og manddom, med sit rige, med 
sit evangelium, med sine 
velgerninger… med sine 
nådeskatter, fremstillet og 
tilkendegivet for os, at vi med 
Sl 34,9 må sige: 
Smag og se, at Herren er god!

Hugo Odeberg, 
Kristus i Gamla Testamentet



10 overordnede temaer

1. Skabelse
2. Lov (Guds åbenbaring)
3. Frelseshistorien
4. Messias
5. Kirken
6. Livet
7. Lidelsen
8. Skylden
9. Fjenderne
10.Endetiden -

Jesu genkomst, Håbet

Messias-profetier:
• Kristi lidelse: Sl 22 og 69
• Kristi sejr: Sl 2 og Sl 110

Sl 110,1: 
Herren sagde til min herre: 
»Sæt dig ved min højre hånd, 
indtil jeg får lagt dine fjender 
som en skammel for dine fødder!«



10 overordnede temaer

1. Skabelse
2. Lov (Guds åbenbaring)
3. Frelseshistorien
4. Messias
5. Kirken
6. Livet
7. Lidelsen
8. Skylden
9. Fjenderne
10.Endetiden -

Jesu genkomst, Håbet

Sl 110,1: 
Herren sagde til min herre: 
»Sæt dig ved min højre hånd, 
indtil jeg får lagt dine fjender 
som en skammel for dine fødder!«

1 Kor 15,25-26: 
For Kristus skal være KONGE, INDTIL 
Gud får lagt alle fjender under hans 
fødder; 26 som den sidste fjende 
tilintetgøres døden



10 overordnede temaer

1. Skabelse
2. Lov (Guds åbenbaring)
3. Frelseshistorien
4. Messias
5. Kirken
6. Livet
7. Lidelsen
8. Skylden
9. Fjenderne
10.Endetiden -

Jesu genkomst, Håbet

Sl 110,1: 
Herren sagde til min herre: 
»Sæt dig ved min højre hånd, 
indtil jeg får lagt dine fjender 
som en skammel for dine fødder!«

Sl 110,4: 
Herren har svoret og angrer det ikke: 
»Du er præst for evigt 
på Melkisedeks vis.«



Hvorfor bruge Salmernes Bog i bønslivet?

• Jesus levede i salmerne, og sagde at de handlede om Ham.

• Apostlene udlagde salmerne som profetiske vidnesbyrd om 
Kristus! 

• 2/3 af GT-citater i NT er fra salmernes bog!

• I synagogens bønneliv havde salmernes bog en helt central plads. 
Alle jøder kunne hele salmernes bog udenad.



10 overordnede temaer

1. Skabelse 
2. Lov (Guds åbenbaring)
3. Frelseshistorien
4. Messias
5. Kirken
6. Livet
7. Lidelsen
8. Skylden 
9. Fjenderne 
10.Endetiden –

Jesu genkomst, Håbet

Hebr 12,22: ”Nej, I ER kommet til 
Zions bjerg, til den levende Guds by, 
det himmelske Jerusalem…”. 



10 overordnede temaer

1. Skabelse 
2. Lov (Guds åbenbaring)
3. Frelseshistorien
4. Messias
5. Kirken
6. Livet
7. Lidelsen
8. Skylden 
9. Fjenderne 
10.Endetiden –

Jesu genkomst, Håbet

Hebr 12,22: ”Nej, I ER kommet til 
Zions bjerg, til den levende Guds by, 
det himmelske Jerusalem…”. 

Hebr 4:16: 
Lad os altså med 
frimodighed træde 
frem for nådens 
trone, for at vi kan 
få barmhjertighed 
og finde nåde til 
hjælp i rette tid. 

Hebr 10,19: 
Brødre, ved Jesu 
blod har vi altså 
frimodighed 
til at gå ind i 
helligdommen 



10 overordnede temaer

1. Skabelse 
2. Lov (Guds åbenbaring)
3. Frelseshistorien
4. Messias
5. Kirken
6. Livet
7. Lidelsen
8. Skylden 
9. Fjenderne 
10.Endetiden –

Jesu genkomst, Håbet

Kol 1,18: 
Han er hoved for legemet, kirken. 
Han er begyndelsen, den førstefødte 
af de døde, for at han i alle ting 
skulle være den første. 



10 overordnede temaer

1. Skabelse 
2. Lov (Guds åbenbaring)
3. Frelseshistorien
4. Messias
5. Kirken
6. Livet
7. Lidelsen
8. Skylden 
9. Fjenderne 
10.Endetiden –

Jesu genkomst, Håbet

Det er den frelsende Guds nærvær i 
sin menighed, som vi takker for her, som 
vi glæder os over, som vi længes efter. 
Det, som bjerget Zion og templet er for 
israelitten, det er Guds kirke for os i hele 
verden, hvor som helst Gud tager bolig i 
sin menighed, i sit Ord og sakramente.

Dietrich Bonhoeffer



10 overordnede temaer

1. Skabelse 
2. Lov (Guds åbenbaring)
3. Frelseshistorien
4. Messias
5. Kirken
6. Livet
7. Lidelsen
8. Skylden 
9. Fjenderne 
10.Endetiden –

Jesu genkomst, Håbet

Hebr 12,22: ”Nej, I ER kommet til 
Zions bjerg, til den levende Guds by, 
det himmelske Jerusalem…”. 

Eksempler: 
Sl 23, 27, 42, 46, 48, 63, 81, 84, 87…



Hvorfor bruge Salmernes Bog i bønslivet?

Luther: 
I salmerne ser vi ind i hjertet på 
alle de hellige, og vi stirrer ind i 
selve himmelen - hvor vi ser en 
buket af søde, forfriskende, 
glædelig blomster af hellige og 
glade tanker om Gud 
og alle hans velsignelser.

Calvin: 
Salmernes bog er en anatomi af 
alle dele af sjælslivet. Der er ikke 
nogen følelses, som noget 
menneske kan være bevidst om, 
som ikke her er repræsenteret 
som i et spejl.



10 overordnede temaer

1. Skabelse
2. Lov (Guds åbenbaring)
3. Frelseshistorien
4. Messias
5. Kirken
6. Livet
7. Lidelsen
8. Skylden / uskyld
9. Fjenderne
10.Endetiden –

Jesu genkomst, Håbet

2 Kor 5,21:
Ham, der ikke kendte til synd, har han 
gjort til synd for os, for at vi kunne blive 
Guds retfærdighed i ham

Bodssalmer: 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143. 
Andre eks.: Sl 14, 15, 25, 31, 39, 40, 41

Frommes uskyld: Sl 5, 7, 9, 16, 17, 26, 
35, 41, 44, 59, 66, 68, 69, 73, 86.



10 overordnede temaer

1. Skabelse 
2. Lov (Guds åbenbaring)
3. Frelseshistorien
4. Messias
5. Kirken
6. Livet
7. Lidelsen
8. Skylden / uskyld
9. Fjenderne 
10.Endetiden –

Jesu genkomst, Håbet

Sl 41,5:
Jeg siger: Herre, vær mig nådig, 
helbred mig, for jeg har syndet mod dig.

Sl 41,13: 
Du støtter mig, fordi jeg er uskyldig, 
og du vil altid lade mig stå for dit ansigt.



Rom 3,9ff

Har vi så nogen fordel? Overhovedet ikke! Vi 
har jo allerede anklaget både jøder og grækere 
for alle at være under synd 10 – som der står 
skrevet: 
Der er ingen retfærdig, 
ikke en eneste. 
11 Der er ingen forstandig, 
ingen, der søger Gud. 
12 De er alle kommet på afveje, 
alle er fordærvede; 
ingen gør godt, 
ikke en eneste. Sl 14,1-3; 53,2-4
13 Deres strube er en åben grav, 
med deres tunger taler de svig;   Sl 5,10; 140,4
der er slangegift under deres læber, 
14 deres mund er fuld af forbandelse 

og forbitrelse. Sl 10,7
15 De er rappe på fødderne til at udgyde blod.
16 Vold og ulykke er på deres veje; 

17 fredens vej kender de ikke. 
18 Gudsfrygt har de ikke for øje. Sl 36,2

19 Og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den 
til dem, der er under loven, for at hver mund 
skal lukkes (Sl 63.12B) og hele verden stå 
strafskyldig over for Gud. 
20 For af lovgerninger bliver intet menneske 
retfærdigt over for ham (Sl 143,2); det, der 
kommer ved loven, er jo syndserkendelse.
21 Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret 
uden lov, bevidnet af loven og profeterne,



Guds retfærdighed

Har vi så nogen fordel? Overhovedet ikke! Vi 
har jo allerede anklaget både jøder og grækere 
for alle at være under synd 
10 – som der står skrevet: 
Der er ingen retfærdig, 
ikke en eneste. 
11 Der er ingen forstandig, 
ingen, der søger Gud. 
12 De er alle kommet på afveje, 
alle er fordærvede; 
ingen gør godt, 
ikke en eneste. Sl 14,1-3; 53,2-4
13 Deres strube er en åben grav, 
med deres tunger taler de svig;   Sl 5,10; 140,4
der er slangegift under deres læber, 
14 deres mund er fuld af forbandelse 

og forbitrelse. Sl 10,7
15 De er rappe på fødderne til at udgyde blod.
16 Vold og ulykke er på deres veje; 

17 fredens vej kender de ikke. 
18 Gudsfrygt har de ikke for øje. Sl 36,2

19 Og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den 
til dem, der er under loven, for at hver mund 
skal lukkes (Sl 63.12B) og hele verden stå 
strafskyldig over for Gud. 
20 For af lovgerninger bliver intet menneske 
retfærdigt over for ham (Sl 143,2); det, der 
kommer ved loven, er jo syndserkendelse.
21 Men nu er Guds retfærdighed* åbenbaret 
uden lov, bevidnet af loven og profeterne,

Sl 32,1-2: 
LYKKELIG den, hvis overtrædelser er tilgivet, 
og hvis synder er blevet skjult;
2 LYKKELIGT det menneske, 
som Herren ikke tilregner skyld, 
og i hvis sind der ikke er svig.

Vers 11: 
Glæd jer over Herren, fryd jer, I retfærdige*, 
alle I oprigtige skal juble!

*Retfærdig vha. en anden
”Retfærdighed” ≠ etisk norm

= i det rette pagtsforhold til Gud



10 overordnede temaer

1. Skabelse
2. Lov (Guds åbenbaring)
3. Frelseshistorien
4. Messias
5. Kirken
6. Livet
7. Lidelsen
8. Skylden
9. Fjenderne
10.Endetiden –

Jesu genkomst, Håbet

Fil 3,18: For der er mange – jeg har ofte 
nævnt dem for jer, og nu nævner jeg 
dem også med gråd – der lever som 
fjender af Kristi kors.



10 overordnede temaer

1. Skabelse
2. Lov (Guds åbenbaring)
3. Frelseshistorien
4. Messias
5. Kirken
6. Livet
7. Lidelsen
8. Skylden
9. Fjenderne
10.Endetiden –

Jesu genkomst, Håbet

Fil 3,18: For der er mange – jeg har ofte 
nævnt dem for jer, og nu nævner jeg 
dem også med gråd – der lever som 
fjender af Kristi kors.

Rom 12,19: Tag ikke retten i egen hånd, 
mine kære, men giv plads for Guds 
vrede, for som der står skrevet: 
»Hævnen tilhører mig, 
jeg vil gengælde,« siger Herren.



10 overordnede temaer

1. Skabelse
2. Lov (Guds åbenbaring)
3. Frelseshistorien
4. Messias
5. Kirken
6. Livet
7. Lidelsen
8. Skylden
9. Fjenderne
10.Endetiden –

Jesu genkomst, Håbet

”Fjender” :
1) min gamle natur; kødet (Rom 8,7).
2) verden (1 Joh 5,5-6).  
3) djævelen (1 Pet 5,8. Åb 12,9-11B).

Eksempler: Sl 5, 7, 8, 10, 13, 16, 21, 23, 
28, 31, 35, 36, 40, 41, 44, 52, 54, 58, 59, 
68, 69, 70, 71, 137



10 overordnede temaer

1. Skabelse
2. Lov (Guds åbenbaring)
3. Frelseshistorien
4. Messias
5. Kirken
6. Livet
7. Lidelsen
8. Skylden
9. Fjenderne
10.Endetiden –

Jesu genkomst, Håbet

1 Tim 1,1: … Kristus Jesus, vort håb

Eksempler: Sl 2, 90, 96, 97, 98, 102, 110, 
148, 149, 150.



10 overordnede temaer

1. Skabelse
2. Lov (Guds åbenbaring)
3. Frelseshistorien
4. Messias
5. Kirken
6. Livet
7. Lidelsen
8. Skylden
9. Fjenderne
10.Endetiden –

Jesu genkomst, Håbet

Sl 97,1-5:
Herren er konge! Jorden skal juble, 
de mange fjerne øer skal glæde sig.
2 Skyer og skymulm omgiver ham, 
retfærdighed og ret er hans trones 
grundvold. 
3 Foran ham går ilden, og hans fjender 
omspændes af flammer. 
4 Hans lyn oplyser verden, 
jorden ser det og skælver. 
5 Bjergene smelter som voks foran 
Herren, foran hele jordens Herre.



10 overordnede temaer

1. Skabelse
2. Lov (Guds åbenbaring)
3. Frelseshistorien
4. Messias
5. Kirken
6. Livet
7. Lidelsen
8. Skylden
9. Fjenderne
10.Endetiden –

Jesu genkomst, Håbet

Sl 97,6-7:
6 Himlen fortæller om hans retfærdighed, 
og alle folkene ser hans herlighed. 
7 Alle, der dyrker gudebilleder, 

beskæmmes, 
de som roser sig af afguder. 
Alle guder skal kaste sig ned for ham.



10 overordnede temaer

1. Skabelse
2. Lov (Guds åbenbaring)
3. Frelseshistorien
4. Messias
5. Kirken
6. Livet
7. Lidelsen
8. Skylden
9. Fjenderne
10.Endetiden –

Jesu genkomst, Håbet

Sl 97,10-12:
10 I, der elsker Herren, 

skal hade det onde; 
han bevarer sine frommes liv 
og redder dem fra de ugudelige. 
11 Lys stråler frem for de retfærdige 
og glæde for de oprigtige.
12 I retfærdige, glæd jer i Herren, 
og lovpris hans hellige navn.



10 overordnede temaer

1. Skabelse
2. Lov (Guds åbenbaring)
3. Frelseshistorien
4. Messias
5. Kirken
6. Livet
7. Lidelsen
8. Skylden
9. Fjenderne
10.Endetiden –

Jesu genkomst, Håbet

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

”Jakobs Gud” = ‘Jesus, synderes ven’



10. Endetiden –
Jesu genkomst, Håbet

Sl 149
Syng en ny sang for Herren, 
hans pris i de frommes forsamling! 
2 Israel skal glæde sig over sin 
skaber, Zions sønner skal juble over 
deres konge. 
3 I dans skal de lovprise hans navn, 
til pauke og citer skal de lovsynge 
ham. 
4 For Herren glæder sig over sit folk 
og smykker de ydmyge med frelse. 

5 De fromme fryder sig i herlighed, 
på deres leje bryder de ud i jubel. 
6 Fra deres struber lyder hyldest til 
Gud, i deres hænder har de 
tveæggede sværd, 
7 så de kan hævne sig på folkene, 
straffe alle folkeslagene 
8 og lægge deres konger i lænker, 
deres fornemme i fodjern. 
9 Sådan vil de fuldbyrde den dom, 
der står skrevet, til herlighed for alle 
hans fromme. 



Salmerne og det personlige fromhedsliv

”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



At bede med og til Kristus

Video-klasseundervisning (inkl. kursusnoter)
- www.biblicaltraining.org/book-of-psalms/bruce-waltke
- www.johnkleinig.com/long-courses/  ”Psalm Course”
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