BIBELTEKSTER OG BØNNER
Bønnen spiller en vigtig rolle i de kristnes liv.
I bønnen er man i dialog med Gud.
I Bibelen kan man læse at bønnen altid har spillet
en vigtig rolle i tilværelsen. Man bad blandt andet i
templet, Herrens bolig. Man vendte sig gerne mod
Jerusalem, når man befandt sig en anden by og skulle
bede.
Man anvendte forskellige bedestillinger:
- Strakte hænderne
(2 Mos 9,33;1 Kong 8,22;Sl 63,5; Es 1,15; 1 Tim 2,8)
- Bøjede knæ
(1 Kong 8,54; Dan 6,11; ApG 20,36; Fil 2,10)
- Bøjede knæ med ansigtet mod jorden
(4 Mos 16,45)
I Bibelen fortælles der om mennesker, som bad:
GT fx:
Abraham (1 Mos 18,22-23)
Isak (1 Mos 25,21)
Jakob (1 Mos 32,9-12)
Moses (1 Mos 32,11)
Samuel (1 Sam 7,5)
David (1 Sam 7,18)
Salomo (1 Kong 3,6-10)
Elias (1 Kong 17,21)
Elisa (2 kong 6,17)
Ezekias (2 Kong 19,14-19)
Daniel (Dan 9,3)
NT fx:
Marias lovsang (Luk 1,46-55)
Zakarias lovsang (Luk 1,67-79)
Simons lovsang (Luk 2,29-32)
Disciplene – stormen på søen (Luk 8,24)
Spedalske (Luk 17,14)
Jairus (Luk 9,41)
Bartimæus (Luk 18,39)
Marta (Joh 11,21 f)
Menighederne (ApG 1,14; 2,42-47)
Peters venner (ApG 12,13)
Paulus (2 Kor 12,8-9; Fil 1,9)
Jesus bad fx:
• Ved sin dåb (Luk 3,21)
• Da han kaldte sine disciple (Luk 6,12-12)
• På ”Forklarelsens bjerg” med sine tre
disciple (Luk 9,28-29)
• Før sin lidelse på korset: (Matt 26,36-46;
Matt 27,46; Luk 23,34; Luk 23,46)
• Bad i det skjulte: (Luk 5,15 f; 6,12)
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• Under åndelige prøvelser (Joh 12,20;
Luk 22,39-46)
• Som tak (Luk 10,21; Joh 6,11; 11,41;
Matt 26,27)
• Vejledning (Luk 6,12f)
• Gik i forbøn (Joh 17,6-26; Luk 22,31-34;
Mark 10,16; Luk 23,34)
• Fællesskab med faderen (Luk 9,28 ﬀ)
Jesus fortalte lignelser om bøn fx:
• Påtrængende bøn (Luk 11,5-8)
• Faderens overstrømmende kærlighed
(Matt 7,7-11)
• Den uretfærdige dommer/vedholdende i
bønnen (Luk 18,1-8)
• Farisæeren og tolderen – sindets bøn
(Luk 18,10-14)
• Den gældbundne tjener – tilgivende bøn
(Matt 28,21-35)
Jesus lærte sine disciple bønnen over alle bønner:
FADERVOR
• Fadervor (Matt 6.9-15)
• Jesus opmuntrede sine disciple til at bede
(Matt 7,7-8)
Fadervor - Består af syv bønner.
Vor Fader, du som er i
Himlene!(Indledningsord)
1. Helliget blive dit navn.
2.. Komme dit rige.
3. Ske din vilje som i himlen, således også
på jorden.
4. Giv os i dag vort daglige brød
5. og forlad os vor skyld, som også vi forlader
vores skyldnere
6. Og led os ikke ind i fristelse,
7. men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen. (Afslutningsord)
Bøn 1-3 handler om Gud og Guds rige
Bøn 4-7 handler om mennesket og om det, som
mennesket behøver.
Forslag til bibeltekster brugt som bibeltime/andagt
med fokus på de enkelte bønner i Fadervor:
Fokus på: Vor Far
Den fortabte søn (Luk 15,11-24)
Fokus på: Helliget blive dit navn
Styrkeprøven på Karmels bjerg (1 Kong 18, 20-38)
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Fokus på: Komme dit rige
Jesus og de små børn (Mark 10,13-14)

Forslag til bibeltekster brugt som bibeltime/andagt
med fokus på bøn og dens løfter.

Fokus på: Ske din vilje
Jesus i Getsemane (Mark 14,32-37)

Fokus på, at Gud hører bøn

Fokus på: Giv os i dag vort daglige brød
Om at bede (Fil 4,6)
Fokus på: Forlad os vor skyld
Korsfæstelsen (Luk 23, 32-34)

a. Zakarias i templet (Luk 1,8-13)
b. Isak be´r for Rebekka (1 Mos 25,21)
Fokus på, at Jesus bad for sig selv og opfordrer os til
at bede
a. Valget af de 12 (Luk 6,12-16)
b. Om bønhørelse (Matt 7, 7-11)
Fokus på: Forbøn for andre

Fokus på: Led os ikke ind i fristelse…
Peters fornægtelse (Matt 26,69-75)

a. Elias og enkens søn (1 Kong 17,17-24)
b. Peter i fængslet (ApG 12,1-17)

Fokus på: … men fri os fra det onde
Zakæus (Luk 19,1-10)

Fokus på: Bøn i sorg og nød

Fokus på: For dit er Riget, magten
Stormen på søen (Matt 26,69-75)

a. Jesus i Getsemane (Matt 26,36-46)
b. Bøn af David (Sl 86)
Fokus på: Råb til Gud
Stormen på søen (Matt 8,23-27)
Løfter tilknyttet bønnen fx:
• Beder du til ham, vil han høre dig.
(Job 22,27)
• På trængselens dag bønhører Herren dig.
(Sl 20,2)
• Råb til mig på nødens dag, så vil jeg udfri
dig, og du skal ære mig. (Sl 5015)
• Bed, så skal der gives jer. (Matt 7,7)
• Om bønhørelse. (Matt 7,7-11)
• Alt, hvad I beder om i jeres bønner, skal I få,
når I tror. (Matt 21,22)
• Beder I om noget i mit navn, vil jeg gøre det.
(Joh 14,14)
Af materialekonsulent Lissen Margård Bendix
Jensen, Hinnerup
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