
 

 

TILLÆG 2: 
 

 

Bøn for syge - dette bør vi yde!  
 

 

Spørgsmål til bibeltime tirsdag d 10. marts: 

 

1.) Hvordan beder du for dig selv, når du er i nød? Brug dette, når du beder for en anden! 

2.) Giv eksempler på, med hvilket indhold, du helt spontant har bedt for en kristen (eller en ikke-kristen). 

3.) Hvilke af de nedenstående vers har du lyst til at bede ud fra – for én der er i nød? 

4.) Efeser 6:16. Her beskriver Paulus en soldats rustning på den tid. Her bruges billedet af ’den Ondes 

brændende pile’. Hvilke skadelige onde pile kan den Onde skyde af mod en kristen i trængsel for at gøre 

ondt værre? 

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

At se et andet menneske i trængsel vækker medfølelser. Indfølingsevne med én, der har det skidt, giver 

en lille smerte og fører til forbøn! 

 

Ét af de vigtigste aspekter ved kristenlivet er, at vi alle kommer ud for modgang, herunder sygdom. 

Derfor er det afgørende, at vi i menigheden kan yde trøst – fra Gud selv! 

 

De følgende vers kan jeg bruge til at bede for mig selv. Og jeg kan bruge dem til at bede for én, der er i 

trængsel – enten det er en kristen eller ikke. Vi kan ikke bruge alle versene på én gang. Men jeg kan 

vælge nogle vers, som taler særligt til mig, for så at bede ud fra netop dem. Jeg bør selvfølgelig også 

bede ud fra andre tanker og sandheder, som jeg synes passer til den person, jeg beder for. 

 

- Som dine dage skal din styrke være. (5 Mos 33:25b, DO 1931) 

- Du er min lampe, Herre. Herren spreder lys i mit mørke. (2 Sam 22:29. Salme 18:29) 

- Asa råbte til Herren sin Gud og sagde: ”Herre, for dig er der ingen forskel på at hjælpe den, der 

har stor styrke, og den der ingen har. Hjælp os, Herre vor Gud, for dig støtter vi os til … .  

 (2 Krøn 14:10a) 

- Du har selv vejledt mange, du har styrket dem, der lod hænderne synke. Dine ord holdt den oppe, 

der snublede, og den, der gik i knæ, gav du styrke. (Job 4:3-4) 

- Herren støtter mig. (Salme 3:6b) 

- Jeg lagde mig og sov ind, jeg vågned, thi Herren holder mig oppe. (Salme 3:6, DO 1931) 

- Jeg vil prise Herren, som råder mig, ja, om natten får jeg vejledning i mit indre. 

 Jeg har altid Herren for øje, han er ved min højre side, og jeg vakler ikke. (Salme 16:7-8) 

- Du giver mig din frelse som skjold, din højre hånd støtter mig, din hjælp giver mig styrke.  

 (Salme 18:36) 

- Herren giver mig kraft på ny, han leder mig ad rette stier for sit navns skyld. Selv om jeg går i 

mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst.  

 (Salme 23:3-4) 

- Vend dig til mig, og vær mig nådig, for jeg er ene og hjælpeløs. Gør mit hjerte fri af angsten, og 

før mig ud af mine trængsler! (Salme 25:16-17) 

- Vogt min sjæl og frels mig, jeg lider på dig. (Salme 25:20a, DO 1931) 

- Hos dig søger jeg skjul, du beskytter mig mod trængsel; du lader jubel over min redning lyde 

omkring mig. (Salme 32:7) 

- Vælt din vej på Herren, stol på ham, så griber han ind … . (Salme 37:5, DO 1931) 

- Herren støtter ham på sygelejet. (Salme 41:4a) 

- Det ved jeg: Gud er med mig. (Salme 56:10b) 
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-  For du er blevet min hjælp, og jeg jubler i dine vingers skygge. Min sjæl hænger ved dig, og din 

højre holder mig fast. (Salme 63:8-9) 

- Gud bærer os, han er vor frelse. (Salme 68:20b) 

- Lovet være Herren! Fra dag til dag bærer han vore byrder; Gud er vor frelse. 

 (Salme 68:20b, DO 1931) 

- I, der søger Gud, skal få nyt mod. (Salme 69:33b) 

- I min trængsel råbte jeg til Herren, han svarede og førte mig ud i det åbne land.  

 Herren er hos mig, jeg frygter ikke. (Salme 118:5-6a. Salme 18:20a. 2 Sam 22:20a) 

- Hold mig oppe, at jeg må frelses. (Salme 119:117a, DO 1931) 

- Vi har hjælp i Herrens navn, himlens og jordens skaber. (Salme 124:8) 

- Din højre holder mig fast.  (Salme 139:10b 

- Jeg udøser min klage for Herren, fortæller ham om min nød. Når mit mod svigter, så kender du 

min sti. (Salme 142:3-4a) 

- Herren bringer de hjælpeløse på fode. (Salme 147:6a) 

- Herren holder de ydmyge oppe. (Salme 147:6a, DO 1931) 

- En broder er født til hjælp i nøden. (Ord 17:17b) 

- En ven kan være mere trofast end en bror. (Ord 18:24b) 

- Ny kraft får de, der bier på Herren … . (Esajas 40:31a, DO 1931  

- Trøst mit folk … hendes skyld er betalt. (Esajas 40:1a)                            

- Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min 

sejrrige hånd holder dig fast. (Esajas 41:10) 

-  Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at 

give jer en fremtid og et håb. (Jeremias 29:11) 

- Herrens troskab er ikke hørt op, hans barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen; din 

trofasthed er stor. (Klagesangene 3:22-23) 

- Du kom mig nær, da jeg kaldte, du sagde: ”Frygt ikke!” (Klagesangene 3:57) 

- Den Gud, der holder dit liv og alle dine veje i sin hånd. (Daniel 5:23b) 

- Herren sagde: ”Har du ret til at være vred?” (vogt hendes / hans vrede, Jonas 4:4)  

- Og salig er den, der ikke forarges på mig. (bevar hende / ham mod at forarges, Matt 11:6) 

-  Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. 

 (Matt 11:28)  

- !! Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede; men jeg bad for dig, for at din 

tro ikke skal svigte [bryde sammen]. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre.  

 (Luk 22:31-32) 

- ”Fader, hvis du vil, så tag dette bæger fra mig. Dog ske ikke min vilje, men din.” (Luk 22:42) 

- I (Jesus) var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt 

med (lyset). (Joh 1:4-5, 1948) 

- For jeg lever, og I skal leve. (siger Jesus, Joh 14:19b) 

-  Det var Marias bror Lazarus, der var syg. (Martha og Maria) sendte nu den besked til Jesus: 

”Herre, den du elsker, er syg.” (Joh 11:2b-3) 

- Jesus brast i gråd. (Joh 11:35) 

- Jesus sagde til Simon Peter: ”Vær hyrde for mine får!” … Jesus sagde til Simon Peter: "Vogt 

mine får! Sandelig, sandelig siger jeg dig: Da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, 

hvorhen du ville; men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal 

binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil." (Joh 21:16b -18) 

-  Næste dag lagde vi til i Sidon; og Julius behandlede Paulus venligt og gav ham lov til at gå hen 

til vennerne og nyde godt af deres omsorg. (ApG 27:3) 

Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham 

hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? (Rom 8:31b-32) 

- Og også Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal 

bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der 

ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. (Rom 

8:26-27) 
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- Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er 

kaldet. (lad hende / ham klare troskampen, Rom 8:28) 

-   Græd med de grædende. (Rom 12:15b) 

- Han bliver stående, for Herren har magt til at holde ham oppe. (Rom 14:4b) 

- Og Gud er trofast; han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også 

skabe udvej, så I ikke bukker under. (fristes betyder også prøves / testes, 1 Kor 10:13) 

-  Én får tro ved den samme ånd, en anden nådegaver til at helbrede ved den ene og samme ånd.  

 (1 Kor 12:9) 

-  Men lemmerne være enige og have omsorg for hinanden. Lider én legemsdel, så lider også alle 

de andre. (1 Kor 12:25b-26a) 

-  Den, der taler profetisk, taler til mennesker, til opbyggelse, formaning og trøst. (1 Kor 14:3) 

-  Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, barmhjertighedes fader og al trøsts Gud, som 

trøster os i al vor trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, vi selv 

trøstes med af Gud. For ligesom Kristi lidelser i rigt mål kommer til os, således kommer også 

den trøst, som Kristus giver, i rigt mål til os. Er vi i trængsler, er det, for at I kan blive trøstet og 

være udholdende i de samme lidelser, som også vi udsættes for. Og det håb, vi har for jer, er 

fast, fordi vi ved, at ligesom I har del i lidelserne, således har I del også i trøsten. (2 Kor 1:3-7) 

-   Bær hinandens byrder. (Gal 6:2a) 

- Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke den Ondes gloende pile. Grib frelsens 

hjelm og Åndens sværd, som er Guds ord. (Ef 6:16-17) 

- Hvis da trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis Åndens fællesskab, hvis 

inderlig medfølelse betyder noget, så … . (Fil 2:1) 

- 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. (bevar hendes / hans tanker og hjete i Kristus, Fil 4:6-7) 

- Aristark … og Markus … og … Justus … arbejder sammen med mig for Guds rige, og de har 

været mig til trøst. (Kol 4:11)  

-  Vi sendte Timotheus … for at styrke og trøste jer i jeres tro, så ingen bringes til at vakle under 

disse trængsler. I ved jo selv, at det er vi bestemt til. (1 Thess 3:2-3) 

-  I har været os til trøst i al vor nød og trængsel. (1 Thess 3:7-8) 

-  Vi formaner jer, brødre, vejled dem, der ikke lever ordentligt, trøst de ængstelige, tag jer af de 

svage, vær langmodig mod alle. (1 Thess 5:14) 

- Herren lede jeres hjerte og tanker til Guds kærlighed og til Kristi udholdenhed.  

 (led hende / ham derhen, 2 Thess 3:5) 

-  Din kærlighed har været til stor glæde og trøst for mig …, min broder. ( 

 (lad mig trøste hende / ham, Filemon 7) 

- Se til, at ingen går glip af Guds nåde, at ingen bitter, skadelig rod får lov til at sætte skud, så 

mange forgiftes af den. (Hebr 12:15) 

- Herren er min hjælper, jeg skal ikke frygte … . (Hebr 13:6a) 

- Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle 

rundhåndet og uden bebrejdelser, og så vil han få den. (Jakob 1:5) 

-  Lider nogen iblandt jer ondt, skal han bede; er nogen glad, skal han synge lovsange; er nogen 

iblandt jer syg, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens 

navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge, og Herren vil gøre ham rask; og hvis 

han har begået synder, vil han få tilgivelse for dem. Bekend derfor jeres synder for hinanden, og 

bed for hinanden om, at I må blive helbredt. En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er. 

(Jakob 5:13-16) 

- Kast al jeres bekymring på (Gud), for han har omsorg for jer. (1 Peter 5:7)  

- Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til 

verden, for at skal leve ved ham. (1 Joh 4:9) 

- Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har givet os det evige liv, og det liv er i hans søn. Den, der har 

Sønnen, har livet. (1 Joh 5.11-12a) 
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- Og jeg hørte en røst fra tronen sige: Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de 

skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden 

skal ikke være mere, ej heller ikke sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der 

var før, er forsvundet. (Åb 21:3-4) 

 

 

Betydningen af Bibelen: 

- Da råbte de til Herren i deres nød, og han frelste dem fra deres trængsler. Han sendte sit ord og 

helbredte dem og reddede deres liv fra graven. De skal takke Herren for hans trofasthed og for 

hans undere mod mennesker. De skal bringe takofre og fortælle om hans gerninger med jubel! 

(Salme 107:19-22) 

- Hold mig i live efter dit ord! (Salme 119:25b) 

- Styrk mig efter dit ord, så jeg må leve, gør ikke mit håb til skamme. Støt mig, så jeg bliver reddet. 

(Salme 119:116-117a) 

- Et opmuntrende ord gør en mand glad. (Ord 12:25b) 

- Godt budskab styrker legemet. (Ord 15:30b) 

- Liflige ord er flydende honning, sød for sjælen og lægedom for kroppen. (Ord 16:24) 

 

 

Forbøn til Herren om at være forsørgeren for den nødstedte: 

1 Mos 45:11 (1931). 5 Mos 2:7, DO 1931. 2 Sam 20:3, DO 1931. 1 Kong 18:4, DO 1931. (Ruth 4:15). 

Neh 9:21. Salme 55:23. Salme 68:11. 

 

 

Med sygdom følger sorg og frygt. Bliver en person syg, rammer det hele familien. Den syge er bekymret 

for resten af familien – ægtefælle og børn. Og både den syge og de andre har skyldfølelser. Og ofte er der 

smerter. Fysisk udmattelse. Psykisk træthed. Ubehagelige bivirkninger af medicin, fx svimmelhed, 

sløvhed. Begrænsninger af bevægelser. Indskrænkninger af livsudfoldelsen. Måske bliver man indlagt. 

Eller der sker andre ændringer af hverdagen, som kræver en psykisk omstilling. Måske skal man på 

plejehjem. Der er bekymringer for arbejdet og økonomien. Det føles ydmygende at skulle sige til 

arbejdsgiveren, at man igen ikke kan komme på arbejde lige nu. Der er (sandsynligvis) høje udgifter til 

medicin og behandling. Den onde angriber med sine ”gloende pile” for eksempel (gloende pile): ”Jeg har 

nok ikke tro nok! sker der mere? Hvor længe? Hvad nu? Bliver sygdommen endnu værre?”  

 

 

En syg har trængsel på mange fronter samtidig! Så vi skal være meget taktfulde over for en syg! Vi må 

ikke komme med tanker og ord, der kunne karakteriseres sådan her: 

- Hvor tom er ikke den trøst, I bringer mig, hvor falske de svar, I kommer med! (Job 21:34) 
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