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UGEN 21.-27. AUGUST 2022

”Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer!“ (Fil 4,4).

Lovprisning af Gud er en grundlæggende livsindstilling, der er uaf-
hængig af ydre omstændigheder.

Vi har ikke særlig svært ved glad at synge og lovprise Gud, når livet 
er skønt og fremtiden sikret, når vi er raske på sjæl og legeme, har 
en god økonomi og er omgivet af venlige mennesker. Men når be-
kymringerne tager overhånd, helbredet skranter, ægteskabet går i 
stykker, og vennerne falder fra – findes der så stadig overbevisende 
grunde til at prise Gud?

Det lyder måske paradoksalt, men netop i sådanne situationer kan 
lovprisning virke som en slags medicin, der styrker kroppens mod-
standskraft, giver det plagede sind nyt mod og lader den rastløse 
sjæl finde hvile hos Gud.

Forfatterne til Salmernes Bog klagede deres nød over for Gud,  
priste ham for hans trofasthed og gav udtryk for deres tillid til  
HERREN. På lignende måde kan lovprisning af Gud også i dag være 
et virksomt middel til at holde forbindelsen til Gud, styrke troen og 
forny håbet.

Lovprisning af Gud – et sporadisk følelsesudbrud, når man oplever 
højdepunkter i livet, eller en livsstil, der er uafhængig af ydre om-
stændigheder?

Søndag Lovprisning - holdning eller handling? Sl 145
Mandag Lovprisning – når det ser sort ud 2 Krøn 20
Tirsdag Lovprisning – sig JA til Gud alligevel Sl 73
Onsdag Lovprisning  
  – offer eller herre over situationen? Hab 3,17-18
Torsdag Lovprisning – med kraftfuld virkning ApG 16,16-34
Fredag Lovprisning – til enhver tid Fil 4,4-7

Hovedtanke
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Oversigt

9. 9. ugeuge Livet som lovprisning
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SØNDAG 21. AUGUST 2022

Sl 145
 

 Forståelse

 

 Anvendelse
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Lovprisning – holdning eller handling?

Hvilke grunde er der for David til at lovprise Gud? 

Hvilken af dem kan jeg af egen overbevisning eller ud fra egen  
erfaring tilslutte mig?

At lovprise Gud er for David andet og mere end blot at digte sange 
og synge. Det betyder, at man dagligt er bevidst om, at man er af-
hængig af Gud (v. 1-2.14-16). Det er et udtryk for tillid og respekt. 
Det hebraiske ord for ”at lovprise“ (v. 2) er indeholdt i ordet ”hal-
lelu-jah(ve)“ = ”lov Herren“. Udtrykket ”hver dag“ svarer til ordet 
”altid“ hos Paulus (Fil 4,4).

Tre gange dagligt vendte Daniel sig mod Gud. Han bad og priste sin 
Gud – selvom det var livsfarligt (Dan 6,11, 1931-oversættelsen). 

”Om din frygtindgydende styrke fortæller de, jeg vil berette om din 
storhed“ (v. 6). Charles H. Spurgeon, det 19. århundredes kendte 
vækkelsesprædikant, gjorde sig ud fra denne tekst nogle tanker om 
lovprisning som livsindstilling (ifølge studievejledningen til den ori-
ginale standardudgave 4/2007,108):

• Vi øver os i lovprisning, når vi ser os omkring: I den synlige verden 
ser vi fx skaberværkets skønhed, i den åndelige verden ser vi fx 
den voksende tro hos en ung kristen. Der findes således mange 
grunde til at lovprise Gud.

• Vi øver os i lovprisning, når vi husker på det, vi har set. Det gør vi 
ved at udvikle vaner og symboler, der minder os om Guds god-
hed.

• Vi øver os i lovprisning, når vi taler om den. Lovprisning finder ikke 
blot sted i hovedet. Den skal komme ud af vores mund og høres 
af vores medmennesker. 
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2 Krøn 20
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Lovprisning – når det ser sort ud

Hvorved udmærkede Joshafat sig i forhold til Israels øvrige 
konger? Hvilke ”våben“ brugte han over for sine fjender? 

Hvilken virkning kan lovprisning have i kritiske situationer?

Kong Joshafat reagerer på den håbløse situation med bøn og faste. 
I stedet for at stole på egen styrke beslutter han sig for at søge Her-
ren og indrømme sin hjælpeløshed over for ham (v. 12). Hans lov-
prisning fremhæver Guds storhed og almagt (v. 6) og minder Jahve 
om hans tidligere gerninger over for Israel (v. 7-10).

Joshafat viser sig som åndelig leder, idet han udfylder sin rolle som 
konge ud fra relationen til Gud og ikke lader sig kue af de truende 
omstændigheder, men stoler på Guds indgriben (v. 20).

Før slaget går i gang, giver israelitterne udtryk for deres tillid til 
Jahve ved hjælp af festklædte tempelmusikere, der synger og spil-
ler og går i spidsen for hæren (v. 21-22). Krigerne synes kun at blive 
nævnt som sidebemærkning, hvilket kunne tyde på, at de spiller en 
mindre rolle. Det afgørende er jubelråb og lovsang (v. 22).

Lovprisning leder vores tanker hen på Guds uanede muligheder 
og ændrer dermed perspektivet på situationer, der kan være bela-
stende og forekomme håbløse. Opmærksomheden flyttes fra det 
uløselige problem over på den almægtige Gud. Personlige erfarin-
ger med Gud og beretninger fra Bibelen er med til at styrke tilliden 
til Guds hjælpende indgriben. 

”Lad os i vores bønner se hen til Gud og ikke fokusere på vores ud-
fordringer“ (Oswald Chambers).

MANDAG 22. AUGUST 2022
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Sl 73

 Forståelse

 

 

 
 Anvendelse

Lovprisning – Sig JA til Gud alligevel

Hvilke iagttagelser og erfaringer får Asafs tro til at vakle? 
Hvordan bliver han til syvende og sidst befriet for sin tvivl? 

Hvilken indflydelse har Asafs situation på min tro?

I adskillige salmer ender den bedendes klagen over sin truende 
situation i jublende lovsang. Asafs nød får næring, idet han kan se, 
at det tit går de ugudelige bedre end de fromme (v. 3-5.13-15). De 
ugudeliges lykke får ham til at gruble, og han var nær snublet (v. 2). 
Hvorfor skulle man holde sin samvittighed ren, holde sig fra at begå 
uret (v. 13) og holde fast ved Gud, når man faktisk kunne få et bedre 
liv uden ham?

Først da han går ind i helligdommen, ind i Guds nærhed, ændres 
hans syn. ”De virkelige problemer i livet løses kun i fællesskabet 
med Gud“ (ABC-E 3,803). Det er Asafs viden om, at livet er endeligt 
og meningsløst uden Gud, der giver ham den indre ro.

Det, der nu følger, er ikke en sædvanlig lovprisning, men en beken-
delse til Gud (v. 23-28) som fundament (mit hjertes klippe) og holde-
punkt: ”Om end min krop og mit hjerte forgår, så er Gud for evigt 
mit hjertes klippe og min lod“ (v. 26). Han er alt, hvad jeg har brug 
for – mit hjertes klippe for evigt. Udtrykket ”jeg altid med dig“ (v. 23, 
ordret) udtrykker Asafs ønske om en relation til Gud, der ikke kan 
ødelægges.

At sige JA til livet på trods. Viktor Frankl kaldte sin bog om sine  
oplevelser under nazi-regimet ”Yes to Life – in Spite of Everything“ 
(tysk: ”… trotzdem Ja zum Leben sagen“). Denne titel er ikke et ud-
tryk for et naivt-idealistisk livsmotto, der lukker øjnene for de fakti-
ske problemer. Det er mere et udtryk for en bevidst beslutning om 
(og opfordring til) at leve og forme livet aktivt på trods af lidelser og 
ikke lade ydre omstændigheder, ens egen vurdering af situationen 
eller følelser få overtaget eller så tvivl.

TIRSDAG 23. AUGUST 2022
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Hab 3,17-19
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Lovprisning – offer eller herre over 
situationen?
Hvad er det, der trods alt får Habakkuk til at udtrykke glæde ved 
afslutningen af sin klagesang? 

Hvad får mig til at lovprise Gud på trods af så megen lidelse i  
verden?

Efter Habakkuks klage over den uret, hans folk er udsat for (1,2-4), 
kommer Guds løfte om, at den retfærdige skal leve i tro (2,4). Ved 
afslutningen af klagesangen synes alt håb ude, idet høsten er slået 
fejl, både hvad figner, vin og oliven angår, og fårene er væk (v. 17).

Overraskende nok bryder profeten på dette tidspunkt ud i jubel 
(3,18-19). Der er ingen nød, der kan kvæle hans tillid til Guds løfter 
(sml. Luk 8,14). De ord, Gud lod Habakkuk skrive ned i et syn (2,2-5), 
har medført en stor forandring hos Habakkuk (sml. Es 55,11). Klage-
sang bliver til jubelsang.

Lovprisning på trods af vanskelige kår kan sammenlignes med et 
taknemmeligt sind på en dag uden solskin. Man kan ikke se solen, 
men man ved, at den er der – oven over skyerne. Vi kan ikke altid se 
Guds virke i vores liv. Somme tider forstår vi ikke hans (ikke)hand-
len. Bekymringer står i vejen for, at vi kan se Gud. Men Gud er den 
samme, om solen skinner, eller det regner. Vores åndelige tilstand 
er afhængig af, om vi fokuserer mest på de negative omstændig-
heder eller på Gud. Dystre tanker viger pladsen for en tillidsfuld 
indstilling.

Er jeg offer for eller herre over omstændighederne? Administrerer 
jeg blot min egen nødsituation, eller er jeg med til at bestemme over 
mine muligheder?

ONSDAG 24. AUGUST 2022
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ApG 16,16-34
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Lovprisning – med kraftig virkning

Hvilken betydning havde apostlenes natlige lovsang i fangehullet 
i Filippi? 

Døre springer op, og lænker falder af. Hvad har lovprisning af Gud 
medført i mit liv?

Det inderste fangehul var formodentlig et mørkt hul under jordens 
overflade. Mens de fængslede var indespærret og havde smerter, 
bad de ikke om at blive løsladt, men de lovpriste Gud. Natten var for 
jøderne det foretrukne tidspunkt for bøn, ikke mindst for lovpris-
ning (Sl 42,9; 134,1; 119,62 m.fl.). Nogle fortolkere mener, at apost-
lene sang hallel-salmerne (113-118). Dem var de fortrolige med, og 
de passede til situationen (Sl 113,7-8; 114,7; 116,3). Paulus og Silas 
fokuserede på Gud og hans frelsende handlen. Det må have været 
tydeligt for de øvrige indsatte, at der her ikke var tale om helt almin-
delige fanger. Gud reagerede på apostlenes lovsang på ”rystende“ 
vis, der imponerede alle, der oplevede det, og forandrede fangevog-
terens liv for altid. 

I deres lovprisning kunne apostlene kun tage udgangspunkt i egne 
erfaringer og skriftsteder, de havde lært udenad. I visse situationer 
kan det give mod og glæde at kunne ty til bibeltekster og sange. Sal-
mer er uvurderlige ledsagere i hverdagen. De minder os om Guds 
nærvær (fx Sl 121).

”Lovsynger Herren, min mund og mit indre!
Sjungende, hjerte, tag Ånden i favn!
Tonerne spille, som stjernerne tindre,
trindt om Jehovas højhellige navn.“
(Adventistkirkens salmebog, nr. 23, 1)

TORSDAG 25. AUGUST 2022
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 Fil 4,4-7

 Forståelse

 

 Resumé

Egne tanker

Lovprisning – til enhver tid

Hvilken sammenhæng er der mellem lovprisning af Gud og glæde 
i Gud? 

Hvordan opnår jeg denne ”glæde i Herren“?

”Glæden i Herren“, som Paulus skriver om fra fængslet, trænger 
endda igennem fangehullets mure, fordi den har sine rødder i Gud. 
Når lovprisning bliver til en hverdagserfaring, kan vi også finde opti-
misme, kræfter og trøst i vanskelige livssituationer. 

”Pris Herren, selv når du falder i mørke, pris ham selv i fristelse ...  
Vil det bringe dysterhed og mørke ind i jeres familier? Bestemt ikke; 
det vil være som en solstråle. Du vil således samle stråler af evigt 
lys fra herlighedens trone og sprede dem omkring dig“ (Ellen White, 
Testimonies for the Church, 2, 593f.). 

Lovprisning ændrer ens synsvinkel og perspektiv og kan også give 
håb og et nyt syn på selv de vanskeligste situationer.

FREDAG 26. AUGUST 2022
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Spørgsmål til drøftelse

Synger du bare, eller lovsynger du – hvad er dit svar på dette 
spørgsmål?

  Sl 145
Hvad prises Gud for i denne salme?

Hvad er jeres grunde til at lovprise Gud?

Lovprisning som livsindstilling. Diskutér Spurgeons tanker  
(mandagsafsnittet).

  Sl 73,23-28
Hvilke iagttagelser og erfaringer har Asaf problemer med? 
Hvad tænker I om de spørgsmål, der går ham på? 

Hvad hjælper jer til ”trods alt“ at holde fast ved Gud?

  ApG 16,23-26
Hvad kan i sådanne situationer gøre det muligt at prise Gud? 
Hvordan adskiller lovprisning i sorgløse tider sig fra dette? 

Hvilke ”sideeffekter“ har lovprisning haft i jeres liv indtil nu?

  Fil 4,4-7
Hvad tænker I om opfordringen ”Glæd jer altid i Herren, uanset 
hvad der sker!“? Hvilke grunde nævner Paulus?

Hvilken lovsang eller salme forbinder I med en bestemt erfaring?

DIALOG TIL SABBATTEN 27. AUGUST 2022


