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Nærhed på 
afstand



Hygge
Sabbatten & 

Lovpris



Sang
Sabbat

Bøn



Sabbatten & 
Bøn



Tid: I begyndelsen
Øde, tomt, mørkt

(1,2-3)

7. Tid: Sabbatten
Fuldendelse, hvile

(2,1-2)

1. Tid: Dag-nat-rytme
Lys

(1,3-5)

4. Tid: Dag, nat, festtider, år
Sol, måne, stjerner

(1,14-19)

2. Himmel, hvælving
Vand

(1,6-8)

3. Tørt land
Planter
(1,9-13)

5. Fugle
Havdyr

(1,20-23)

6. Land-dyr (1,24-25)
Mennesker

Skabelsen – 1 Mosebog



GUD
Mit center

Sabbatten
- Gud har gjort alt for os
- Vi kan hvile på det, han har gjort
- Han velsigner vores tid
- Han er den, som helliger os
- Han ønsker at være sammen med os
- Han ønsker, at vi kender ham

Bøn
- Vi kommer, fordi Gud har gjort alt for os
- Vi beder i tillid til, at han har gjort alt for os
- I bønnen er vi sammen i en velsignet tid –

og han velsigner al vores anden tid
- I bønnen forenes vi med ham – helliges
- Han ønsker at være sammen med os
- Han ønsker, at vi kender ham



Gud har gjort 
alt for os

”Hvis du kalder sabbatten 
frydefuld
og Herrens hellige dag 
ærværdig,
hvis du ærer den ved ikke 
at gøre,
som du plejer,
drive handel og træffe 
aftaler,
så skal du glæde dig
over lykken hos Herren.
Jeg vil føre dig frem over 
landets høje.”
(Es 58,13-14)

”Sig tak under alle forhold;
for dette er Guds vilje med jer
i Kristus Jesus.”
(1 Thess 5,18)



Vi kan hvile 
på det, han 

har gjort

”For den, der er kommet ind til 
hans hvile, har også selv fået hvile 
efter sine gerninger, ligesom Gud 
efter sine.” (Hebr 4,10)

”Hvis Herren holder af os, vil 
han føre os ind i dette land og 
give os det.” (4 Mos 14,8)

”Gud viser sin kærlighed til os, 
ved at Kristus døde for os, mens 
vi endnu var syndere.” (Rom 5,8) 

”Hvis vi bekender vore synder, er han 
trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore 
synder og renser os for al uretfærdighed.” 
(1 Joh 1,9)

”For et sted har han sagt således om den 
syvende dag: ‘Og på den syvende dag hvilede 
Gud efter alle sine gerninger’.” (Hebr 4,4)

”Altså venter der Guds folk en sabbathvile.” (Hebr 4,9)



Han velsigner 
vores tid –
vover vi at 
sætte Gud 

først

”Husk sabbatsdagen og hold den 
hellig. I seks dage må du arbejde og 
gøre alt, hvad du skal; men den 
syvende dag er sabbat for Herren din 
Gud. Da må du ikke gøre noget som 
helst arbejde, hverken du selv eller din 
søn eller datter, din træl eller 
trælkvinde eller dine husdyr, og heller 
ikke den fremmede i dine byer.” (2 
Mos 20,9-10)

”Men søg først Guds rige og 
hans retfærdighed, så skal alt 
det andet gives jer i tilgift.” 
(Matt 6,33)



Han er den, 
som helliger

os

”Jeg har hørt din bøn og bønfaldelse for 
mit ansigt, og jeg har helliget dette hus.”
(1 Kong 9,3)

”Talsmanden… sandhedens ånd… den 
bliver hos jer og skal være i jer… I er i 
mig og jeg i jer.”
(Joh 14,16.17.20)

”Jeg er det sande vintræ… Hvis I bliver i 
mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, 
hvad I vil, og I skal få det.” (Joh 15,1.7)

”Sig til israelitterne: I skal holde mine sabbatter, 
for sabbatten er et tegn mellem mig og jer, 
slægt efter slægt, for at I skal vide, at det er 
mig, Herren, som helliger jer. … På den syvende 
dag skal der være fuldstændig hvile… de fejrer 
den slægt efter slægt. … For på seks dage skabte 
Herren.” (2 Mos 31,13.15.16.17).



Han ønsker 
at være 
sammen 
med os

”Ikke for dem alene beder jeg, 
men også for dem, som ved deres 
ord tror på mig, at de alle må være 
ét, ligesom du, fader, i mig og jeg i 
dig, at de også må være i os.” (Joh 
17,20-21)

”Bed uophørligt.” (1 Thess 5,17)

”Lad os skabe mennesker i vort 
billede, så de ligner os!” (1 Mos 
1,26)

”På den syvende dag hvilede 
han…” (1 Mos 2,2)

”De er plantet i Herrens tempel.” 
(Sl 92,14)



”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 4,6-7)

”Beder I mig om noget i mit navn, vil 
jeg gøre det.” (Joh 14,14)

”Og de fremmede,
der har sluttet sig til Herren
for at tjene ham og elske hans navn
og være hans tjenere,
alle, der holder sabbatten
og ikke vanhelliger den,
men holder fast ved min pagt,
dem fører jeg til mit hellige bjerg,
og jeg giver dem glæde i mit bedehus. ”
(Es 56,6-7

Han ønsker, 
at vi kender 

ham



Jesus er mit 
center – på 

sabbatten og i 
min bøn!



Tillid til Gud

”Han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte… ” (Luk 18,1)

”Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden?” (vers 8)



Jesus er 
frydefuld!
Derfor er 

sabbat og bøn 
frydefulde!

”I hans skygge elsker jeg at sidde, hans frugt er sød for min gane.” (Høj 2,3)
”Hans gane er sødme, alt ved ham er dejligt.” (Høj 5,16)

”Hvis I finder min elskede, hvad skal I da fortælle ham? At jeg er syg af kærlighed.” (Høj 5,8)



Manden, der 
elsker

“Vældige vande kan ikke
slukke kærligheden,
floder kan ikke skylle den bort.
Hvis en mand gav al sin rigdom bort for kærlighed,
ville man da ringeagte ham?”

(Høj 8,7)



Gud, hvad vil 
du lave 

sammen 
med mig lige 

nu?



Hvile og 
restitution



Sammen med 
Jesus – fred!



Sabbat og bøn
Tilfredshed



Sammen med 
Jesus

GLÆDE



Bøn
Uden 

begrænsning
Sabbat
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