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1) Et afgørende og betydningsfuldt venskab 
 
1 Sam 18, 2-5 Jonatan gav David sin kongelige klædning og hans våben. 
Vi giver ham vores eget – statud/identitet. Min egen kunnen m.m.  
Jeg anerkender Jesus som kongen. 
 
- intet overfladisk eller politisk eller bagtanke, husk at Jonatan var den 
retmæssige arving til tronen. Vi bestemmer selv dybden af et venskab! 
 
Der er intet som er overfladisk i Bibelen 
 
Da Jonathan opsøgte ham igen i Sifs ørken 
 

Læs: 1 Sam 23, 14-18 :: et afgørende venskab i krisetider 
• Jonatan opsøger David midt i en højeksplosiv og kritisk tid 
• Jonatan fik David til at hente nyt mod hos den Gud som han selv kendte 
• Jonatan mindede David om Guds løfter, kaldelse og det profetisk ord  
  over hans liv - det er derfor at du har det så svært David… 
 
Venskaber og relationer du behøver 
• De som sørger for at bringe det ord, som udgår fra Guds mund. 
• De som inspirerer og opmuntrer dig til at hele tiden at vise Gud tillid. 
• De som beskytter dig mod dem som anklager og skader dig. 
• De som holder af dig og opofrer sig for dit velbefindende og for din fremgang. 
• De som er tilgængelige og til rådighed, når du behøver dem. 
• De som er dine partnere i jeres fælles bestemmelse. 
• De som Gud har placeret og salvet til at være dine ledere. 
• De som beder for dig og bringer Åndens ressourcer. 
• De som forfrisker din sjæl gennem deres venskab/relation. 
                                                                                        - citat: Jonathan David 
 
2) Han var helt og fuldt, optaget af at kende Gud 
 

David gjorde det til hans første prioritet – at kende Gud 
David var grebet af Gud 

 
 
• Et liv efter Guds hjerte - mænd og kvinder efter Guds hjerte… 
• Familier efter Guds hjerte 
• En kirke efter Guds hjerte 
 
BETYDNINGSFULDE ord: 
 
I slutningen af hans liv mødes han med hans søn Salomo (giver stafetten 
videre), og her siger han noget vigtigt før indsættelsen af ham som ny 
konge over Israel – læs: 1 Konge 2, 1-4 
 
a) Du skal holde Herren din Guds bud og vandre ad hans veje, holde 
hans love og befalinger, – adlyde – leve det ud (vogter deres færd) 
 
Elske Gud = elske hans lov (David i Salme 119) – hans vilje – ikke 
tilbede afguder, men elske Gud 
 
b) Af hele deres hjerte og af hele deres sjæl vandrer i trofasthed for 
mit ansigt – (ansigt: nærvær) 
 
Og dette er det evige liv, at de kender dig, den eneste sande Gud,  
og ham, du har udsendt, Jesus Kristus.” (Joh 17,3) 
 
Læs: Filip 3, 7-12 
 
At kende: 
a) ham 
b) hans opstandelses kraft  
c) lidelsesfællesskabet med ham 
 

3) Stadig kaldet og udvalgt - trods modgang 
 

 

Til samtale: 
 

• Hvad blev levende for dig i søndags? 
• Hvad ser du/lærer du, ud fra Jonatan og David’s venskab? 
• Hvordan kan vi blive en ”afgørende” relation for en anden ven? 
(1 Sam 23,14-18) 
• Hvordan kan vi kende Gud? (Joh. 17, 3) 
• Hvad taler til dig i Filip 3, 7-12? 
• Hvordan kan vi blive mænd/kvinder og kirke efter Guds hjerte? 
 


