
Tilbedelse og bøn – 01.04.20                                     undervisning v/Stephanie 

Tilbedelse og bøn 
Hvis vi skal skille bøn og tilbedelse ad, er bøn vores ønsker og tilbedelse er Guds 

ønsker, som vi bøjer os under. For at være en sand tilbeder af Gud, en som tilbeder i 

ånd og i sandhed, er der nogle ting, der skal være sat på plads i vores hjerter. Først 

skal vi have åbenbaringer om Gud, vi skal vide, hvem Gud er som vores himmelske 

fader; men også som vores Gud, som vi er slaver for. Vi må erkende, hvem Gud er. 

Skal vi tilbede Gud, må vi erkende, at Han er Gud – heri ligger der også, at vi må 

erkende, hvem vi er. Vi er uduelige mennesker og Han er vores almægtige Gud.  

At tilbede Gud er at tilbede Ham for, hvem Han er; men også for de valg, Han 

træffer ind over vores liv. Vi vil aldrig kunne acceptere Hans valg for vores liv, hvis vi 

ikke kender Ham.  

David er et fantastisk eksempel på en sand tilbeder. David syndede, så at tilbede 

Gud betyder ikke, at vi ikke kan falde i synd – for det kan vi. Men David vidste, hvem 

han var, og han vidste hvem Gud var.  

Da sagde Natan til David: »Du er manden! Dette siger Herren, Israels Gud: Jeg 

salvede dig til konge over Israel, og jeg reddede dig fra Saul.  Jeg gav dig din herres 

hus og lagde din herres hustruer i din favn, og jeg gav dig Israels hus og Judas hus. 

Og skulle det ikke være nok, havde jeg gerne givet dig langt mere.  Hvorfor har du 

vist foragt for Herrens ord og gjort, hvad der er ondt i hans øjne? Hittitten Urias har 

du slået ihjel. Hans kone har du giftet dig med, og ham selv har du hugget ned med 

ammonitternes sværd.  Fra nu af skal sværdet aldrig vige fra dit hus, for du har vist 

foragt for mig og giftet dig med hittitten Urias' kone.  Dette siger Herren: Jeg vil lade 

ulykken ramme dig fra din egen familie. For øjnene af dig vil jeg tage dine hustruer 

og give dem til en anden, som ganske åbenlyst skal ligge med dem.  Du har handlet i 

det skjulte, men jeg vil handle i fuld åbenhed over for hele Israel.«  Da sagde David 

til Natan: »Jeg har syndet mod Herren.« Natan svarede David: »Så tilgiver Herren din 

synd. Du skal ikke dø.  Men siden du har givet Herrens fjender anledning til at 

spotte, skal den søn, du har fået, dø.«  Så gik Natan hjem. (Anden Sam. 12) 

David ved med det samme, at skylden ligger hos ham selv. Han ved, at Gud er en 

retfærdig Gud. Han ved, hvem han er: en elendig synder - og han ved, at Gud er Gud 

og at Han er altid har ret. David begynder ikke at argumenter med Gud, men han 

bøjer sig – for når Gud siger noget, så er det sådan! David havde gjort, hvad der var 

ondt i Guds øjne – og det bøjede David sig under.  
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Salme 51 er skrevet af David, efter at han havde fået denne formaning. Hele salmen 

giver et godt indblik i, hvordan David bøjede sig for Gud. Her er der ingen plads til 

stolthed og selvretfærdighed. Jeg har valgt 2 vers, som giver et godt indblik i, hvilken 

indstilling David efterfølgende havde i forhold til Gud.  

 

”For jeg kender mine overtrædelser, 

og min synd har jeg altid for øje. 

 Mod dig alene har jeg syndet, 

jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne; 

så er du retfærdig, når du anklager, 

og ren, når du dømmer.” 

 

David havde gjort noget forkert og Gud havde ret i Hans dom, med denne indstilling 

bad David, da sønnen blev syg. Han bad om nåde og barmhjertighed, men sønnen 

døde. David havde intet oprør imod Guds vej – intet. Han tilbad Gud.  

 

Om vi er sande tilbedere af Gud, det kommer an på vores indstilling – er 

indstillingen, at vi er forkert på den og Gud har ret, bøjer vi os for Ham. Dette gælder 

også, når Gud gør noget, som ikke er relateret til synd, om det gavner os eller 

bringer os lidelse – vi tilbeder ham uanset, for Han er Gud.  

Han ved bedst og Hans handlinger er altid gode, det er bare ikke altid, vi kan se det – 

derfor er åbenbaring af Guds væsen så vigtig. Alt hvad Gud gør, skal vi bøje os 

under. Det betyder ikke, at vi ikke må bede – men at tilbedelsen kommer først. Den 

rette indstilling vil også medføre, at får vi ikke bønnesvar, vil vi stadig tilbede Gud. 

Gud har altid ret og kan intet forkert gøre. Tilbedelse er, at vi bøjer os under hans 

vilje – bøn er vores vilje. Tilbedelse af Gud, kommer ved åbenbaringer, 

underkastelse er tilbedelse af Hans veje.  

 

Herre vi beder om, at vi må bøje os for Dig! 
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