
 
 

Ryst støvet af 
Nr. 265 - søndag den 03.11.19 / Frank Ahlmann Kristensen 
 
De gik til ”Shilo” til Herrens tempel. Regering udgik fra Shilo - Guds 
nærvær, Guds åbenbaring - pagtens ark var der 
 
Hannah’s historie og lovsang 1 Sam kap. 1-2 
 
2 stemmer i hendes liv: 
• Fra hendes mand Elkana - elsket 
• Fra den anden hustru – forhånelsen, skam og ydmygelse  
  - usikker fremtid… 
 
Uddrag fra Hannah’s lovsang: 1 Sam 2, 8-9 (HvDK) 
 
Han løfter de hjælpeløse op fra støvet, han giver de fortvivlede nyt mod.  
Han ærer dem som kongebørn, bænker dem på hæderspladsen.  
Jordens grundvold har Herren skabt, på den byggede han hele verden.  
9 Herren beskytter sine hellige, men de onde omkommer i mørket.  
Ingen kan klare sig i egen kraft. 
 
Det vi skal gøre, og det som kun Gud kan gøre: 
 
De gik op for at tilbede – hun SØGTE Gud af hele sit hjerte – udøste sit 
hjerte, hun bad. Der fandt en udveksling sted – et byte 
 
Gud greb ind og fjernede hendes skam – løftede hende op fra støvet 
han satte hende et helt andet sted – som et kongebarn. Han genopretter 
og løfter op fra det vi kan stå i. 
 
Han godtgjorde hende, hendes offer – tænk på frugten af hendes bøn 
Samuel blev Guds svar for en hel nation der fik håbet tilbage – han blev 
Guds mundstykke. Foruden Samuel fik Hannah efterfølgende 5 børn. 
 
Læs Esajas 52, 2-3 (et profetisk ord) 
 
Så sendte han dem ud for at prædike Guds rige (+ demonstrere) og 
helbrede de syge.Læs: Luk 9,5 
 

 
At ryste støvet af, kan også betyde, at ryste fortidens skuffelser og 
erfaringer af sig. Ikke lade det forblive med at øve indflydelse på dig. 
 
Joh 13, 13-15: I kalder mig Mester og Herre, og med rette, for det er jeg.  
14 Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I 
også at vaske hinandens fødder. 15 Jeg har givet jer et forbillede, for at I 
skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer… 
 
Gud gør det! - men gennem dig… 
Kristenlivet handler om at leve i det som han allerede har gjort 
 
Tilgiv for at komme videre (ryste støvet af) 
Han bevægede sig først – han handlede – han TILGAV DIG! 
Som han gjorde – må vi også 
 
Når du udtaler tilgivelse forløser du Guds kraft 
 
Vi kan være ”farvet af det der skete tidligere 
 
2 Kor 5,17: Er nogen i Kristus, er han en ny skabning. 
Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til 
 
Hæng ikke fast ved fortidens dage 
Se han gør alting nyt – han har givet os et nyt hjerte 
 
Glem det der er bagude og stræk dig frem mod det som ligger forude 
 
Vi må håndtere fortidens fejltagelser, attituder og situationer der var sat 
til at skabe skam og forvirring (hvem er jeg) 
 
Paulus i: Filip 3, 13-14 
 
 

Forslag til samtale: 
• Hvad talte til dig i søndags? 
• Hvad kan vi lære gennem Hannah’s historie og hendes lovsang? 
• Hvad bliver levende for dig i Esajas 52, 2-3? 
• Hvad betyder det at ryste støvet af sine fødder? (Luk 9,5/ApG. 13,50-52) 
• Hvad kan være ”støv” i vores liv? 
• Hvordan kan vi vaske støvet af hinandens fødder? 
 
 


