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UGEN 26. JUNI - 2. JULI 2022

”… for du er hos mig“ (Sl 23,4b).

David oplever Guds hjælp og nærvær i alle livssituationer, også i 
lidelse og ulykke. Det giver ham en indre fred, mod, tillid, sindsro og 
visheden om, at ingen eller intet kan rive ham ud af Guds hånd.

Nogle læsere ser i denne kendteste og mest elskede salme Gud, den 
gode hyrde, beskrevet idylliserende, hvorimod en mørk dal og fjen-
der kun nævnes i en parentes. Men dette svarer ikke til Davids virke-
lighed. Når man husker op- og nedturene og de dramatiske hændel-
ser i hans liv, som Bibelen udførligt beretter om i 1 Sam 16 til 1 Kong 
2, når man til et andet resultat. Davids øvrige salmer giver et indtryk 
af, hvilke vanskeligheder, trusler og farer den forhenværende hyrde 
og Israels senere konge gang på gang var udsat for. Til ære for den 
guddommelige hyrde og til opmuntring for alle, der ønsker at følge 
denne hyrde, giver han i Sl 23 et vidnesbyrd om, hvordan han und-
gik at bukke under i disse situationer. 

Jesus, en efterkommer af David, skildrede heller ikke sin rolle som 
”den gode hyrde“ i romantiske vendinger, men derimod som en ud-
fordring, en kamp og som hengivelse (sml. Joh 10).

Søndag Herren er min hyrde Sl 23,1
Mandag Herren sørger for mig Sl 23,2
Tirsdag Herren leder mig Sl 23,3
Onsdag Herren er hos mig Sl 23,4
Torsdag Herren værdsætter mig Sl 23,5-6
Fredag Herren er min livsledsager Sl 23

Hovedtanke

 Introduktion

 

Oversigt

1. 1. ugeuge Tryg hos Gud
Salmernes Bog 23
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SØNDAG 26. JUNI 2022

 Sl 23,1

 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 Refleksion
 

7

I Herren er min hyrde

Jeg lider ingen nød. Hvor går grænsen for en sådan tillid? 

Hvordan kan denne ”utopiske“ forestilling opleves i virkelig- 
heden?

I vores højt civiliserede samfund er der næppe nogen, der kan leve 
sig ind i, hvordan det var at være hyrde dengang. Det var i hvert fald 
ikke nogen dans på roser. Somme tider skulle hyrder slås om brøn-
dene (2 Mos 2,16-17), lede efter vildfarne dyr i dagevis (Ez 34,12) og 
kæmpe mod kvægtyve og rovdyr ( Joh 10,1.12).

David har ”ikke altid været glad og kunnet synge: ‘Herren er min 
hyrde, jeg lider ingen nød’. I perioder har han lidt endog megen nød 
… som han klager over i mange salmer. Og på trods af det holder 
han fast i Guds tilsagn om den kommende Messias og minder sig 
selv om, at uanset, hvordan det vil gå mig, så er mit hjertes trøst 
til stadighed, at jeg har en nådig og barmhjertig Herre, som er min 
hyrde, og hvis ord og løfte styrker og trøster mig. Derfor mangler 
jeg intet“ (Martin Luther, Salme 23 (1536), Berlin 1949, 19f).

Jeg savner ingenting (2020-oversættelsen). Vil det sige, at jeg aldrig 
kommer til at lide nød, hverken på sjæl eller krop eller materielt? Be-
tyder det, at alt vil lykkes for mig, når blot jeg beder Gud om det? Vil 
jeg aldrig miste mit arbejde, komme i uløselige situationer og aldrig 
komme ud for lidelse? Det er ikke det, David kan have ment, for han 
måtte ligesom andre Guds børn gang på gang erfare noget andet. 
Det er Sl 22 et bevis på (sml. Hebr 11,36-38).

”Bevar mig for den naive tro, at alt i livet skulle gå glat. Giv mig den 
nøgterne indsigt, at vanskeligheder, nederlag, fiaskoer og tilbage-
slag er en naturlig del af livet, som kan gøre, at vi vokser og mod-
nes“ (Antoine de Saint Exupéry, Zitate).
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 Sl 23,2

Matt 6,11.25-34

 Forståelse

 

 

 Anvendelse

 

 
 

 

 Refleksion

 

Herren sørger for mig

Hvilket konkret råd giver Jesus i forbindelse med bekymringer? 

Hvilke bekymringer står jeg overfor? 

”Giv os i dag vort daglige brød“. Sådan skal vi bede, siger Jesus. 
Dermed opfordrer han os til at se vores ”jordiske“ behov i lyset af 
vores afhængighed af Faderen. Det daglige brød er alt det, som er 
livsnødvendigt for et menneske, blandt andet mad og klæder, et tag 
over hovedet, fred og fordragelighed i familien, sikkerhed i landet, 
tryghed i ansættelsen, behageligt vejr og flinke naboer (sml. Luthers 
store katekismus, 1529, Berlin 1982, 107f).

David mener noget tilsvarende, når han taler om grønne enge og 
det stille vand. Gud sørger for alle mine behov her i livet. David op-
fordrer til, at vi bekender sammen med ham: Intet af det, vi lever på, 
er vores egen fortjeneste. Alt får vi af Gud (Matt 6,11.27).

Når det drejer sig om vores behov, vores længsel efter tryghed og 
sindsro, opfordrer Jesus os til at se os omkring (Matt 6,26.28): Luk 
øjnene op, giv dig tid til at finde ro og fornemme nuet. Slip for en 
stund det, du er optaget af og måske er bekymret for. Du kan lære 
noget væsentligt af skaberværket, hvis du formår at lade roen falde 
på dig og være til stede i nuet.

Glæde og ro i sindet, fred og tryghed afhænger ikke af, hvor gode 
vi er til at planlægge vores fremtid. Sand tilfredshed oplever vi her 
og nu, hvis vi begiver os ind i Guds nærvær og taknemmeligt tager 
imod det, som han i dag vil skænke os.

Hvad betyder løftet om, at Gud sørger for os på alle måder, at han 
har omsorg for os?

MANDAG 27. JUNI 2022
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Sl 23,3

 
 Forståelse

 

 Anvendelse

 

 

 Refleksion

Herren leder mig

Hvilken sammenhæng er der mellem fornyet åndelig kraft og 
Guds ledelse? 

Hvilke afgørelser kræver Guds råd og hjælp?

Han giver mig kraft på ny. Gud lader ham, der er forfulgt af mange 
fjender og truet på livet, opleve øjeblikke med fred og sindsro. Det 
giver David mulighed for at erkende ”de rette stier“, som hans hyrde 
viser ham. ”David må ikke overtage sine fjenders praksis og værdi-
normer. Han har til stadighed brug for at korrigere sin kurs, at blive 
kendt med Guds værdier, altså at se de rette stier“ (WStB, Psalm 
1-50, 72). Denne ledelse tilbyder Herren, fordi det er i overensstem-
melse med hans væsen – for sit navns skyld – altså ikke, fordi David 
har fortjent det eller har krav på det.

Den gode hyrde skænker de mennesker, der er ham betroet, tid til 
refleksion og rekreation. Han styrker dem, giver dem fornyet energi 
og fylder dem med tillid, sindsro og fred. Han er selv den bedste 
medicin for menneskesjælen – mod stress, nedtrykthed, tvangstan-
ker med mere. 

Da Gud grundlæggende og i hele sin indstilling er god imod os,  
hjælper han os med at træffe rigtige beslutninger, blive på den rette 
sti og nå i mål. Han viser sine ”får“, hvad der er det vigtigste for dem 
i dag, og hvordan de bør prioritere.

”Gud er aldrig længere væk end en bøn“ (Nelly Sachs, tysk forfatter).

TIRSDAG 28. JUNI 2022
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Sl 23,4

Rom 8,38-39 

 Forståelse

 

 Anvendelse

 
 

 

 

 Refleksion

Herren er hos mig

Hvad mener David, at årsagen er til hans lidelseserfaring? 

Hvordan finder jeg en forklaring på det, jeg kommer ud for?

Indtil nu har David talt om sin hyrde i tredje person. Nu går han over 
til det mere fortrolige du. Guds nærvær giver ham trøst og hjælper 
ham til at overvinde al frygt. Han har tit erfaret: Den gode hyrde 
tillader også, at han går igennem mørkets dal. Men hans taknemme-
lige vidnesbyrd er: Også dér var Gud hos mig.

Intetsteds lover Gud, at hans børn bliver bevaret for lidelse og 
ulykke. ”Mange ulykker rammer den retfærdige,“ skriver David  
andetsteds og tilføjer: ”Dog redder Herren ham ud af dem alle“  
(Sl 34,20).

Vi oplever alle sammen tider med angst og nød, øjeblikke med for-
tvivlelse og håbløshed. Og næppe nogen vil mene, at det er ubety-
deligt. Vores tro er muligvis for lille, men vi har respekt for katastro-
fen. Hvem kan mon påstå, at han på trods af Guds ledelse aldrig har 
været bange for noget eller nogen? Ja, Gud fjerner ikke altid vores 
frygt. Men han hjælper os med at håndtere den. Når vi fornemmer 
Guds nærvær, mister frygten magten over os. 

Lyt til sangen ”Spuren im Sand“:
youtube.com/watch?v=NX4iPFU82lk

Netop i de mørkeste stunder er Gud os nær på en særlig måde. Det 
er netop i sådanne situationer, vi søger hans nærvær for at sige: Du 
er jo hos mig! Og vi erfarer hans trøst på en særlig måde, når vi hu-
sker på hans magt og ophøjethed. 

”Jeg har i løbet af mit liv læst mange kloge og gode bøger. Men jeg 
har ikke i nogen af dem fundet noget, der kunne gøre mit hjerte så 
glad og roligt som de fire ord fra Sl 23: Du er hos mig!“ (Immanuel 
Kant).

ONSDAG 29. JUNI 2022

https://www.youtube.com/watch?v=NX4iPFU82lk
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 Sl 23,5-6

 

 Forståelse

 
 

 Anvendelse

 

 

Herren værdsætter mig

Du dækker bord for mig. Gud som vært. Hvad udtrykker dette  
billede? 

Hvordan oplever jeg, at Gud værdsætter mig?

”Den hyrde, der fører og leder, viser sig nu som ‘den gode vært’, der 
billedligt viser, at han er til stede midt i nøden, midt i den mørke dal 
… ‘Vores sejr giver sig ganske enkelt udslag i mad og drikke, det vil 
sige i, at vi holder fast ved ordet og tror’ (Luther) … Men ikke nok 
med det: Der er tale om en æresbevisning, ja en forsegling foran 
fjendernes rasen. Her benyttes ikke det ellers anvendte hebraiske 
ord for ‘at salve’. Her tales om den overflod, som Gud skænker“ 
(WStB, Psalmen 1-50, 173).

Det bord, hvor Gud venter på os, er ikke et arbejdsbord. Det handler 
ikke om møje og besvær, præstationer og succes. Det er heller ikke 
et dommerbord. Gud vil ikke forhøre os, men høre på os. Vi er ikke 
stævnet, men inviteret. Gud ønsker ikke at få ret, men at holde af 
os. Det bord, Gud har dækket, er ikke en disk. Hos Gud kan man ikke 
købe noget og skal heller ikke betale. Gud er ikke en kalkulerende 
forretningsmand, men derimod en gavmild far, der skænker sin 
kærlighed gratis. Gud inviterer os til at hvile og tale ud, til at spise og 
drikke os mætte, til at blive og bo (ifølge Axel Kühner, Hoffen wir das 
Beste, Neukirchen-Vluin 2001, 187).

Ved Herrens bord har vi lov til at slappe af og overgive os til hans 
omsorg. Han sørger for et beskyttende rum, hvor vi kan føle os 
trygge. Han vender bekymringer og håbløshed til sindsro og me-
ning. Hans anerkendelse giver os ære og værdighed og øger vores 
selvværd.

TORSDAG 30. JUNI 2022
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 Sl 23

 Anvendelse

 

 Resumé

Egne tanker

Herren er min livsledsager

Hvem kan Gud sammenlignes med i et nutidigt sprog?

Herren er min livsledsager.
Under hans ledelse oplever jeg tilfredshed.
Han giver mig øjeblikke med sindsro
og selv i stressede situationer en oplevelse af hvile.
Han er den bedste medicin for min sjæl.
Fordi han altid vil mig det bedste,
støtter han mig i mine valg
og beskytter mig imod fejltrin.
Alligevel oplever jeg også tider med fortvivlelse.
Men jeg kan håndtere min frygt,
når jeg minder mig selv om Herrens nærvær
og taler direkte til ham: Du er jo hos mig!
Du inviterer mig ind i fællesskabet med dig
og giver mig rigeligt med gaver.
I din nærhed svinder mine bekymringer ind.
Du viser mig sand påskønnelse, tager mine behov alvorligt
og ønsker, at jeg skal være lykkelig.
Jeg opsøger din nærhed. For hos dig er jeg hjemme.
Og den vished skal intet nogensinde tage fra mig.

youtube.com/watch?v=Kos-ZhEmELY

Gud er i enhver situation hos sine børn.

FREDAG 1. JULI 2022

https://www.youtube.com/watch?v=Kos-ZhEmELY
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Spørgsmål til drøftelse

Hvilket billede har I af en hyrdes opgave?

Hvilke jobs har nu om dage lignende opgaver?

I hvor høj grad kan Gud sammenlignes med dette?

  Sl 23,1-2 og Matt 6,25-34
Hvordan har I oplevet Davids faste tillid, ”Jeg lider ingen nød“?

Hvilke spørgsmål rejser Jesu opfordring, ”Vær ikke bekymrede“?

Hvordan kan man finde en passende balance mellem at drage 
omsorg for sig selv og at have tillid til Gud?

  Sl 23,3
Hvad betyder det for jer, at ”han giver mig kraft på ny“?

I hvilke situationer længes I især efter det?

Hvordan oplever I det?

  Sl 23,4 og Rom 8,38-39
Hvordan har I det med, at også troende menneskers livsvej  
fører gennem ”mørke dale“?

Hvad hjælper jer til alligevel at forblive i Guds nærvær?

  Sl 23,5-6
Hvad mon der menes med, at Gud netop dækker bord ”for  
øjnene af mine fjender“?

Hvilke spor har Guds nærvær sat sig i Davids liv?

Hvordan oplever I Guds nærhed, og hvordan hjælper den jer i  
livets udfordringer?

DIALOG TIL SABBATTEN 2. JULI 2022


