
 
 

Guds ufattelige nåde 
 

Nr. 300 - søndag 22.11.20 / Frank Ahlmann Kristensen  
 
Nåden der elsker, der både tilgiver dig din synd og dine svagheder.  
Nåden der sætter dig i stand til at gøre det du ikke kan gøre i dig selv. 
 
1) Inviteret med til kongens bord 
 

2 Sam 9, 1-13 
 

• Som David stod ved sit løfte til Jonathan - står Jesus ved sin pagt  
 

• Hende som bar på fremtidens kongeslægt (Mefiboshet) faldt, det  
  lammede ham og han mistede alt det som var retmæssigt hans. 
  Adam og Eva ”faldt”, og det samme skete for os – adskilt fra Gud… 
 

• David genoprettede ham og gav ham alt tilbage – Jesus gjorde det  
  samme! Fra fattigdom til mere end nok! MÆTTER OS ved HANS BORD 
 

• Gud oprejser den ydmygede og giver ham en helt ny status - KONGELIG  
  VÆRDIGHED. Ikke fordi han havde fortjent det – men pga. et løfte 
  Ikke pga. hans opførsel/gerninger – men pga. et løfte. 
 

• David gav Mefiboshet en tjener og HELE HANS HUS til rådighed. 
 

Jesus: Kom med ”ham/hende” og lad mig genoprette! 
Jesus: Jeg har givet et løfte – jeg vil frelse! 
 

At spise sammen med; betyder FÆLLESSKAB. Du må tro det, tage imod 
det, leve og mætte dig ved kongens bord som en kongesøn/datter. 
 
 
Lamme går, døve høre og blinde ser: Luk 7, 22 + Apg. 3, 6-10 
vers 10: Han var jo kendt som den lamme tigger ved »Den Smukke Port«. 
 

Før havde han ingen adgang til tempelpladsen, nu sprang han rundt og 
dansede og priste Gud. – ALT ændrede sig = genoprettet af Jesus 
 
• Kvinden med blødningerne = blev til; ”datter” - din tro har frelst dig… 
• Tolder Zakæus = blev til; ”Abrahams søn” - I dag skal jeg være i dit hus. 
• Ham som var lam = “Mefiboshet”/søn, som fik plads ved kongens bord… 
 
 

2) Sandhedens- og nådens time 

 

2 Sam 11, 1-27 + 12,1-25 
 
vers 13: Jeg har syndet mod Herren! 
 
Ingen omvendelse - ingen erfaring af Guds nåde 
Hørte sandheden der satte fri pga. omvendelsen 
Sandheden fra Jesus sætter os fri – når vi omvender os. 
 
• David dræbte ikke profeten – men omvendte sig 
 
Læs: Salme 51, 3-19 
 

 

vers 9 Rens mig med isop for synd, vask mig hvidere end sne! 
 
OM ISOP - man brugte kviste af planten isop til renselsesceremonier  
(3. Mosebog 14,4.49ff; 4 Mosebog 19,6).  

Men også før udgangen af Egypten: - tag et bundt isop, dyp det i blodet i skålen 
og stryg det på overliggeren og på de to dørstolper… Rensemidlet er Jesu blod 
 
 
 
 
 
 
 
 

Til samtale: 
 

• Hvad blev levende for dig i søndags? 
• Hvad ser du i beretningen om Mefiboshet?  
• Han omtaler sig selv som ”en død hund”, hvad siger det om hans  
  selvbillede og opfattelse af sig selv? 
• Hvad/hvem er Siba og hans husstand et billede på? 
• Hvad betyder Guds nåde for dig / hvad gør den i dit liv? 
• Læs Salme 51, 3-19 / lad eventuelt hver enkelt i gruppen fremhæve  
  et vers, der taler særligt til dig… 
 

Til bøn og taksigelse: 
- TAK Gud for din nåde 
- må vi se mennesker som du ser dem…” 
- giv os dine øjne og dit hjerte – ligesom du har givet os din Hellige Ånd…” 


