
 
 

Ordet og bønnen (del 1) 
Nr. 270 - søndag den 05.01.2020 / Frank Ahlmann Kristensen 
 
Der var noget de første kristne var hengivet til: ”De holdt fast ved apostlenes 
lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne” ApG 2, 42 

 

”Og dog har holdt fast ved mit ord og ikke fornægtet mit navn” (Åb 3, 8) 
 
Der er en kamp om “Ordet”. Helt fra begyndelsen blev der sået tvivl om 
Ordets sandhed: ”Har Gud virkelig sagt” - den kamp fortsætter i dag! 
 

2 Tim 3,16-17 Både GT og NT er givet til os, som en stor rigdom 

 

#01 At elske Gud, er at elske hans ord 
 
Du har ikke mere plads for Gud i dit hjerte, end du har for hans ord… 
At elske Gud og elske hans Ord hænger uløseligt sammen. 
Læs: 5 Mose 6, 5-9 
At elske Gud er altså tæt forbundet / uløseligt forbundet med et forhold  
til Skriften. Der er mange løfter forbundet med denne kærlighed. 
 
Jesus citerer Skriften – læs f.eks.: Ords. 25,21. Jesus lever Skriftens ord ud 
Jesus opfylder Skriftens ord. Vi kan se Jesus gennem GT 
 
#02 Elsk Jesus - som opfyldte Skriftens ord 
 

Læs: Matt 5, 17-18  
 
Bibelen er Guds skrevne Ord. Jesus er Guds levende Ord. 
Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Matt 24,35 
Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!« Luk 11,28 
Hellig dem i sandheden; dit ord er sandhed Joh. 17,17 
 
Læs: Joh 14, 23-24 / Joh. 15, 7-8 
 
#03 Hans ord er liv og autoriteten i mit liv 
 
Hebr. 4,12: ”For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget 
tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra 
ben og er dommer over hjertets tanker og meninger.” 
 

#04 Kraften i Ordet / væksten gennem Ordet 
 

Når du læser i Bibelen, plantes der sædekorn i dit liv 
Det bærer kraften i sig – kraft nok til at spire, vokse og bære frugt 
 
Lignelsen om sædemanden Matt 13, 4-23 
 
Såsæden er Guds ord – ordet om riget – GUDS RIGE 
såede over det hele uanset jordens tilstand! 
– vi er ikke i stand til at se hvad der sker, men vi er i stand til at så! 
 
”Men nogle er som den gode jord. De hører ordet og tager det til sig. 
Det bærer frugt i deres liv: 30, 60 eller 100 gange så meget,  
som der var sået…” 
 
4 kendetegn på den gode jord Luk 8, 15 
Men det i den gode jord, det er dem, der hører ordet og bevarer det i et 
smukt og godt hjerte, er udholdende og bærer frugt. 
 
Esaj 55, 10-11 
 
#05 Dine vaner former dit liv og din fremtid 
 

Læs: Jakob 1, 21-25 HvD. 
 
 
 

Forslag til samtale  
 
1) Hvad betyder Jesu ord i Joh 14, 23-24? 
 
2) Hvad betyder Bibelen for dig? 
 
3) Hvordan kan vores kærlighed til Ordet vokse? 
 
4) Hvad bliver levende for dig i Jakobs brev 1, 21-25 HvD. 
 
5) Hvad er du inspireret til at gøre, for at vokse i 2020? 
 
 
Se evt. Listen over bibellæseplaner og APP’s 
https://www.kirkecenter.nu/undervisning/undervisnings-noter 
 


