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”For glæde i Herren
er jeres styrke!”
(Neh 8,10)

”Og Jesus sagde til dem: ‘Sabbatten blev til
for menneskets skyld og ikke mennesket for
sabbattens skyld. Derfor er
Menneskesønnen herre også over
sabbatten.’ ”
(Mark 2,27)
”Når I beder, så lad ikke munden løbe, som
hedningerne gør, fordi de tror, at de
bønhøres for deres mange ord. Dem må I
ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I trænger
til, endnu før I beder ham om det.”
(Matt 6,7-8)

Tak – morgen og aften
“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)

Tak af hjertet
“Jeg vil takke Herren af hele mit
hjerte og fortælle om alle dine
undere.”
(Sl 9,2)

Tak – for jeg fik
hjælp
”Herren, min styrke, mit skjold,
på ham stoler mit hjerte.
Da jeg fik hjælp, jublede mit hjerte,
jeg takker ham med sang.”
(Salme 28,7)

Når vi ikke takker
”For de kendte Gud, og
alligevel ærede og takkede de
ham ikke som Gud; men deres
tanker endte i tomhed, og de
blev formørket i deres
uforstandige hjerte.”
(Rom 1,21)

Mere end tak!

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.
Salme 103,1-3

Derfor skal I bede således:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
Komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde
For dit er Riget og magten og æren i evighed!
Amen.
(Matt 6,9-13)

Tak for hans
trofasthed
“Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne
er rettet mod dig.
Det er ikke jeres kamp, men Guds.
Alligevel er det ikke jer, der skal kæmpe; I skal
blot stille jer op og blive stående, så vil I se
Herren frelse jer.
‘Tak Herren, hans trofasthed varer til evig tid!’
I det øjeblik de satte I med jubelråb og lovsang,
lod Herren et baghold angribe ammonitterne,
moabitterne og dem fra Seirs Bjerge, som
rykkede frem mod judæerne, og de blev slået.”
(2 Krøn 20,12.15.17.21-22)

Fyldt af Ånden – siger vi tak
”Se derfor til, hvordan I lever, ikke som
uvise, men som vise. Brug det gunstige
øjeblik, for dagene er onde. Vær derfor
ikke tåbelige, men forstå, hvad der er
Herrens vilje. Drik jer ikke berusede i
vin, det fører til udskejelser,
men lad jer fylde af Ånden, tal til
hinanden med salmer, hymner og
åndelige sange, syng og spil af hjertet
for Herren, og sig altid Gud Fader tak
for alt i vor Herre Jesu Kristi navn.”
(EF 5,15-20)

Bøn med tak
”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)

Tak… i Kristus Jesus
“Vær altid glade,
bed uophørligt,
sig tak under alle forhold;
for det er Guds vilje
med jer i Kristus Jesus.”
(1 Thess 5,16-18)

Takke – som
vidnesbyrd for andre
“Mit hjerte er trygt, Gud,
jeg vil synge og spille.
Vågn op, min sjæl,
vågn op, harpe og citer,
jeg vil vække morgenrøden.
Jeg vil takke dig blandt folkene, Herre,
jeg vil lovsynge dig blandt folkeslagene.
For din godhed når helt op over himlen,
din troskab til skyerne.”
(Salme 108,2-5)

Tak for livet
Det var dig, der dannede mine nyrer,
du flettede mig sammen i min mors liv.
Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt,
underfulde er dine gerninger,
jeg ved det fuldt ud!
Mine knogler var ikke skjult for dig,
da jeg blev formet i det skjulte,
blev vævet i jordens dyb.
Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje;
alle dagene stod skrevet i din bog,
de var formet,
før en eneste af dem var kommet.
Hvor er dine tanker dyrebare for mig,
hvor stor er dog summen af dem, Gud!
Tæller jeg dem, er de flere end sandet,
bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig.
(Salme 139,13-18)

Tak – når jeg bliver gammel
“For du, Herre, er mit håb,
fra min ungdom var du min tilflugt, Herre,
fra fødslen har jeg støttet mig til dig.
Gud, du har belært mig fra min ungdom,
og jeg beretter stadig om dine undere.
Forlad mig ikke, Gud,
når jeg bliver gammel og grå,
så jeg kan berette om din styrke
til alle slægter, der kommer.
Giv mig livet på ny,
løft mig op på ny.
Da skal jeg takke dig med harpespil
for din trofasthed, min Gud,
jeg vil lovsynge dig med citer,
du Israels Hellige.”

Salme 71,5-6.17-18.20.22

Tak – i tjenesten
”Vær udholdende i bøn, våg med
bøn og tak, og bed også for os om,
at Gud vil åbne os en dør for
ordet, så vi kan forkynde Kristushemmeligheden, som jeg sidder i
fængsel for.” (Kol 4,1-2)

Tak – i evighedernes
evigheder
“Amen!
Pris og lov og visdom og
tak og ære og magt og
styrke er vor Guds i
evighedernes evigheder.
Amen!”
(Åb 7,12)

