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Vær altid glade,
bed uophørligt,
sig tak under alle forhold;
for dette er Guds vilje 
med jer i Kristus Jesus.
1 Thess 5,16-18

Autentisk tak…

Tak af hjertet…



Jeg takker dig for evigt,
for du greb ind!
Sl 52,11

Autentisk tak… måske går vejen 
igennem magtesløshedens bøn…

Mit hjerte fryder sig over Herren
1 Sam 2,1



Jeg takker dig for evigt,
for du greb ind!
Sl 52,11

Autentisk tak… måske går vejen 
igennem magtesløshedens bøn…

Mit hjerte fryder sig over Herren
1 Sam 2,1

Mit fokus er på Gud





Halleluja.
Tak Herren, for han er god,
hans trofasthed varer til evig tid.
Tak gudernes Gud,
hans trofasthed varer til evig tid.
Tak herrernes Herre,
hans trofasthed varer til evig tid.
Salme 136,1-3

I din trofasthed ledte du det folk, du havde udfriet, 
i din styrke førte du dem til din hellige bolig.
2 Mos 15,13

Men jeg beder til dig i nådens tid, Herre,
svar mig i din store trofasthed, Gud,
med din sikre hjælp!
Salme 69,14

Han dækker dig med sine fjer,
du kan søge ly under hans vinger;
hans trofasthed er skjold og værn.
Salme 91,4

Når jeg sagde: Min fod vakler,
så støttede din trofasthed mig, Herre.
Salme 94,18



Salme 59 af David.
Dengang Saul sendte folk ud for at 
bevogte huset og dræbe ham.

Men jeg vil synge om din styrke,
juble om morgenen over din trofasthed.

For du er min borg,
en tilflugt, når jeg er i nød.
Min styrke, dig vil jeg lovsynge,
for Gud er min borg,
Min trofaste Gud.
Vers 17-18



Det er godt at lovsynge vor Gud,
det er herligt med dejlig lovprisning.
Salme 147,1

V2 Herren genopbygger.

V3 Han læger dem, hvis hjerte er knust,
og forbinder deres sår.

V6 Herren bringer de hjælpeløse på fode,
men de uretfærdige slår han til jorden.

V11 Han glæder sig over dem, der frygter 
ham, og som venter på hans trofasthed.

V13 For han har gjort dine portslåer stærke.

V14 Han skaber fred i dit land,
og mætter dig med hvedens fedme.

V18 Når han sender sit ord, smelter sneen,
når han lader vinden blæse, risler vandene igen.



Glæd jer altid i Herren! 
Jeg siger atter: Glæd jer! 
Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. 
Herren er nær. 

Vær ikke bekymrede for noget, 
men bring i alle forhold jeres ønsker frem for 
Gud i bøn og påkaldelse med tak. 

Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare 
jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
Fil 4,4-7



Smerte og tak –
i virkeligheden!



To koner; den ene hed Hanna, den 
anden Peninna. V2

1 Sam. 1

Peninna havde børn, men Hanna 
var barnløs. V2

Han gav sin kone Peninna og alle 
hendes sønner og døtre flere 
portioner, mens han kun gav 
Hanna én portion. V4-5

Hendes rivalinde hånede hende og 
ydmygede hende, fordi Herren 
havde lukket hendes moderliv. V6

Sådan gik det år efter år; hver gang 
hun drog op til Herrens tempel, 
hånede Peninna hende. V7



V5 Men han elskede Hanna, skønt 
Herren havde lukket hendes moderliv. 

V8 Hanna, hvorfor græder du? Hvorfor vil du ikke 
spise? Hvorfor er du så ked af det? Betyder jeg 
ikke mere for dig end ti sønner? 

V7 Engang da hun græd og ikke ville spise….

V9 Så rejste Hanna sig efter måltidet i 
Shilo og trådte frem for Herrens ansigt…

V10 I sin fortvivlelse bad hun til Herren, 
mens hun græd højt

V12 I lang tid bad hun for Herrens ansigt

V13 Hanna bad ved sig selv

V15 Jeg udøste mit hjerte for Herrens ansigt



V9 Præsten Eli sad på sin stol ved 
dørstolpen i Herrens tempel.

V12 Imens sad Eli og iagttog hendes mund.

V13 Derfor troede Eli, at hun var beruset.

V14 Og sagde til hende: ”Hvor længe vil 
du være beruset? Se dog at blive ædru!”

V17 Da sagde Eli: ”Gå med fred; Israels 
Gud vil give dig, hvad du har bedt ham 
om.”

V13 Hanna bad ved sig selv; kun hendes 
læber bevægede sig, hendes stemme 
kunne man ikke høre

V15 Jeg udøste mit hjerte for Herrens 
ansigt

V25-28 De slagtede tyren og førte drengen hen til Eli, og Hanna sagde: »Hør mig, herre! Så sandt du 
lever, herre: Jeg er den kvinde, der stod her hos dig og bad til Herren. Jeg bad om denne dreng, og 
Herren gav mig, hvad jeg bad ham om. Nu overgiver jeg ham til Herren; hele sit liv skal han tilhøre 
Herren.«  



At få for at give…
hun aflagde det løfte: »Hærskarers 
Herre, hvis du ser til din trælkvindes 
lidelse og husker på mig, hvis du ikke 
glemmer mig, men giver mig en søn, vil 
jeg overlade ham til Herren hele hans 
liv, og der skal aldrig komme en ragekniv 
på hans hoved.« 
1 Sam 1,11

Hun tog imod løftet
Hun begyndte igen at spise og så ikke 
længere bedrøvet ud…
1 Sam 1,18

Hanna bad:
Mit hjerte fryder sig over Herren,
Herren har løftet mit horn.
Jeg spærrer munden op imod mine fjender,
for jeg glæder mig over din frelse.
1 Sam 2,1



Den ufrugtbare føder syv børn,
men den med de mange børn sygner hen.
1 Sam 2,5

Mætte lader sig fæste for brød,
men sultne behøver det ikke.
1 Sam 2,5

Heltenes bue brækkes,
men de segnefærdige væbner sig med styrke.
1 Sam 2,4

Ingen sejrer ved egen kraft.
1 Sam 2,9

Når Gud er her – så er ting ikke bare låst, hvor de er

Herren dræber, og han gør levende, 
han sender ned i dødsriget, og han henter op derfra;

Herren gør fattig, og han gør rig, 
han ydmyger, og han ophøjer.

Fra støvet rejser han de svage, 
fra skarnet løfter han de fattige,
han sætter dem blandt fyrster
og giver dem hæderspladsen.

For jordens søjler tilhører Herren,
han satte jorden på dem.

1 Sam 2,6-8



G: Bøn
v 12-14

F+F’: Bad i fortvivlelse
v 10-11. v 15-16

E+E’: Frem for Herren – Gud vil give
v 9. v 17

D+D’: Ville ikke spise. Elkana i fokus
- Begyndte igen at spise – Gud i fokus

v 7-8. v 18-19a

C+C’: Gud havde lukket Hannas moderliv
Herren huskede på Hanna, hun blev gravid

v 5-7a. v 19b-20

B+B’: De tilbad
v 3-4. v 21

A+A’ Hanna var barnløs – Hanne var ”barnløs”, for Samuel blev givet til Herren
v 2. v 22-28

Hvad er centeret i Hannas 
erfaring med Herren?

En kiasme

http://www.elsketafham.dk/et-lille-ord/



A V2 Han havde to koner; den ene hed Hanna, den anden 
Peninna. Peninna havde børn, men Hanna var barnløs. B V3 
Denne mand drog hvert år op fra sin by for at tilbede og ofre 
til Hærskarers Herre i Shilo. Dér var Elis to sønner Hofni og 
Pinehas præster for Herren. V4 Når Elkana holdt slagtoffer, 
gav han sin kone Peninna og alle hendes sønner og døtre 
flere portioner, C V5 mens han kun gav Hanna én portion. 
Men han elskede Hanna, skønt Herren havde lukket hendes 
moderliv. V6 Hendes rivalinde hånede hende og ydmygede 
hende, fordi Herren havde lukket hendes moderliv. D V7 
Sådan gik det år efter år; hver gang hun drog op til Herrens 
tempel, hånede Peninna hende. Engang da hun græd og ikke 
ville spise, V8 sagde hendes mand Elkana til hende: »Hanna, 
hvorfor græder du? Hvorfor vil du ikke spise? Hvorfor er du 
så ked af det? Betyder jeg ikke mere for dig end ti sønner?« E
V9 Så rejste Hanna sig efter måltidet i Shilo og trådte frem 
for Herrens ansigt; præsten Eli sad på sin stol ved dørstolpen 
i Herrens tempel. F V10 I sin fortvivlelse bad hun til Herren, 
mens hun græd højt, V11 og hun aflagde det løfte: 
»Hærskarers Herre, hvis du ser til din trælkvindes lidelse og 
husker på mig, hvis du ikke glemmer mig, men giver mig en 
søn, vil jeg overlade ham til Herren hele hans liv, og der skal 
aldrig komme en ragekniv på hans hoved.« G V12 I lang tid 
bad hun for Herrens ansigt, og imens sad Eli og iagttog 
hendes mund. V13 Hanna bad ved sig selv; kun hendes læber 
bevægede sig, hendes stemme kunne man ikke høre. Derfor 
troede Eli, at hun var beruset, V14 og sagde til hende: »Hvor 
længe vil du være beruset? Se dog at blive ædru!« 

F’ V15 Men Hanna svarede: »Nej, herre, jeg er kun en fortvivlet
kvinde, jeg har hverken drukket vin eller øl; jeg udøste mit hjerte 
for Herrens ansigt. V16 Du må ikke anse mig for et slet menneske, 
herre, for det er ud af min store sorg og fortvivlelse, jeg hele tiden 
har talt.« E’ V17 Da sagde Eli: »Gå med fred; Israels Gud vil give 
dig, hvad du har bedt ham om.« D’ V18 Hun sagde: »Gid jeg må 
bevare din velvilje, herre!« og gik så sin vej. Hun begyndte igen at 
spise og så ikke længere bedrøvet ud. V19 Tidligt næste morgen 
tilbad de Herren og vendte så hjem til Rama. C’ Elkana lå med sin 
kone Hanna, og Herren huskede på hende. V20 Hanna blev gravid 
og fødte en søn, før året var omme, og hun kaldte ham Samuel. 
»For jeg har bedt Herren om ham,« sagde hun. 

B’ V21 Da Elkana med hele sin husstand drog op for at bringe det 
årlige slagtoffer og sit løfteoffer til Herren, A’ V22 gik Hanna ikke 
med, for hun sagde til sin mand: »Når drengen er vænnet fra, vil 
jeg bringe ham derhen. Så kan vi se Herrens ansigt, og han skal 
blive der altid.« V23 Hendes mand Elkana sagde til hende: »Gør, 
som du synes; bliv her, indtil du har vænnet ham fra. Måtte 
Herren holde sit løfte!« Så blev hun hjemme og ammede sin søn, 
til han var vænnet fra. V24 Da hun havde vænnet ham fra, tog hun 
ham med op til Herrens tempel i Shilo tillige med en treårig tyr, en 
efa mel og en krukke vin; drengen var endnu lille. V25 De slagtede 
tyren og førte drengen hen til Eli, V26 og Hanna sagde: »Hør mig, 
herre! Så sandt du lever, herre: Jeg er den kvinde, der stod her 
hos dig og bad til Herren. V27 Jeg bad om denne dreng, og Herren 
gav mig, hvad jeg bad ham om. V28 Nu overgiver jeg ham til 
Herren; hele sit liv skal han tilhøre Herren.« Og de tilbad Herren 
der. 



G: Bøn
v 12-14

F+F’: Bad i fortvivlelse
v 10-11. v 15-16

E+E’: Frem for Herren – Gud vil give
v 9. v 17

D+D’: Ville ikke spise. Elkana i fokus
- Begyndte igen at spise – Gud i fokus

v 7-8. v 18-19a

C+C’: Gud havde lukket Hannas moderliv
Herren huskede på Hanna, hun blev gravid

v 5-7a. v 19b-20

B+B’: De tilbad
v 3-4. v 21

A+A’ Hanna var barnløs – Hanne var ”barnløs”, for Samuel blev givet til Herren
v 2. v 22-28

Bønnens centrale mål er ikke, at vi 
får det vi beder om. Bønnens 
vigtigste formål er, at vi overgiver 
os til Guds vej for vores liv.

Det er ikke en betingelse for at kunne bede 
sammen med andre mennesker, at alle 
udfordringer mellem os er løst.

Bøn er den bedste respons, når mennesker er imod os.
Så længe Gud ikke har ”husket på os”, må vi blive ved 
med at bede – indtil Ånden fortæller os, at emnet er 
udtømt.

Bøn nærer hjertet med noget, som intet 
menneske kan gi’ et andet menneske. Kun Gud 
kan fylde den plads i hjertet, ikke et menneske.

Når vi beder, får vi. Enten det vi beder om, eller noget bedre – også 
selvom vi ikke kan se det (Ef 3,20). Vender vi det rundt, betyder det 
måske også, at hvis vi ikke beder, så får vi måske heller ikke…

Når vi beder – dvs. går ind i et samvær med Gud – så kan vi komme, 
lige som vi er. Med alt det vi tumler med. Upolerede. Med alle vores 
følelser. Ægte. Autentiske. Og Gud tager imod os!

Bøn handler i den grad om Gud og os som enkeltpersoner. Vi må bede til ham, 
indtil alt andet omkring os bliver underordnet i sin betydning. Og uanset hvad 
andre må tænke om os.

Hvad betyder bøn 
på vejen mod 
taknemmelighed?



Samuel gjorde tjeneste for Herrens ansigt; skønt han kun var en 
dreng, var han iført en linned efod. Hvert år lavede hans mor 
en lille kappe, som hun tog med til ham, når hun sammen med 
sin mand drog op for at bringe det årlige slagtoffer. Eli 
velsignede Elkana og hans kone og sagde: »Herren give dig 
børn med denne kvinde i stedet for ham, der kom til at tilhøre 
Herren.« Så gik de hjem, og Herren tog sig af Hanna. Hun blev 
gravid og fødte tre sønner og to døtre. Men den lille Samuel 
voksede op hos Herren. 

1 Sam 2, 18-21



Salme 103 af David
Vers 1-5

Min sjæl, pris Herren,
alt i mig skal prise hans hellige navn.
Min sjæl, pris Herren, 
glem ikke hans velgerninger!

Han tilgiver al din skyld, 
helbreder alle dine sygdomme.

Han udfrier dit liv fra graven, 
han kroner dig med godhed og barmhjertighed.
Han mætter dit liv med gode gaver, 
du bliver ung igen som en ørn.



Joshafats sejr over moabitterne og ammonitterne

Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men 
vores øjne er rettet mod dig.
2 Krøn 21,12

Dette siger Herren til jer: vær ikke 
bange, og lad jer ikke skræmme af 
denne store hær, for det er ikke 
jeres kamp, men Guds.
2 Krøn 21,15

I skal blot stille jer op og blive 
stående, så vil I se Herren frelse jer.
2 Krøn 21,17

Så opstillede han sangere, der skulle 
lovprise Herren i hans hellige 
majestæt, mens de gik ud i spidsen for 
krigerne syngende: ”Tak Herren, hans 
trofasthed varer til evig tid!”

I det øjeblik de satte i med 
jubelråb og lovsang, lod 
Herren et baghold angribe…

2 Krøn 20,21-22



Hver morgen
skulle de stille sig 
op for at takke og 
lovprise Herren, 
og det samme 
skulle de gøre om 
aftenen.
1 Krøn 23,30

Det er godt at takke Herren
og at lovsynge dit navn, du 
den Højeste,
at forkynde din godhed om 
morgenen
og din trofasthed om natten
til tistrenget lyre og til 
harpe,
til strengespil på citer.
Sl 92,1-4



Jeg vil takke Herren af hele mit hjerte
og fortælle om alle dine undere.
Sl 9,2

Herren, min styrke, mit skjold,
på ham stoler mit hjerte.
Da jeg fik hjælp, jublede mit hjerte,
jeg takker ham med sang.
Sl 28,7

Jeg takker dig for evigt,
for du greb ind!
Sl 52,11



Vær udholdende i bøn,
våg med bøn og tak
Kol 4,1

Vær altid glade,
bed uophørligt,
sig tak under alle forhold;
for dette er Guds vilje med jer i 
Kristus Jesus.
1 Thess 5,16-18



• Gå skridtene i magtesløshed med tak – fordi du har tillid til ham – også så meget, at du siger sandheden

• Tak Herren for hans trofasthed
– Ledelse, svar, ly, skjold, støtte
– Hans styrke bliver min styrke

• Tak ham – og vent i tillid til ham på alt det, han har gang i:
– Genopbygge, hele knuste hjerter, hjælpeløse på fode, fred, mæthed, stærke portslåer

• Sig det hele til Gud – og tak ham for, at han har styr på det

• Udøs dit hjerte for Gud i bøn – tak – og lad relationen med ham være det største i dit liv

• Tak – Tilgivelse – Helbredelse – Udfrielse – Mæthed - Liv

• Tak & Tillid… Før det sker!

• Begyndt og slut dagen med tak

• Tak ham for det, han gør for dig

• Tak altid – udholdende og under alle forhold
www.elsketafham.dk
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