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‘Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bære tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit 
åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres 

sjæle.’ (Matthæus 11:28-29). 
 

 
Refleksion.  
Vi bliver Guds børn når vi acceptere Jesus som vores personlige Frelser og invitere ham til at 
leve i vores hjerter. Gud ønsker at hans børn gør hans arbejde. Det er derfor at vi også bliver 
kaldt for Jesus efterfølgere– vi er ”gører” af hans arbejde. Vi er en del af Guds familie og vi 
bliver kaldt for kristne (lig Kristus). Gud gør så mange store ting for os: han velsigner os, han 
vejleder os, og han er altid med os. Som kristne tror vi ofte at bare fordi vi er Gud børn vil livet 
blive let. Vi tror at fordi vi er hans familie, vil vores problemer og smerter forsvinde og vi vil 
blive lykkelige. Ja vi er hans familie, men vi er dog stadig underlagt de krav selve livet giver. 
 
Matthæus 10:22 siger: ‘og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men den der holder ud til 
enden skal frelses’. Når vi er frelst af Guds nåde er vi hans efterfølgere; vi skal prøve at gøre 
hvad der er rigtigt og lære  hans ord, men fordi at vi gør det modsatte af hvad verden  tænker, 
vil verden forsøge at bedrage os. Så vi vil komme til at opleve op-og nedture i denne brudte 
verden. De risici og farer ved at bo i den, er uundgåelig 
Som kristne må vi aldrig blive trætte af at gøre det rigtige. Det er en udfordring at leve som en 
Kristen i dagens verden og vi er nødt til at vise tålmodighed, mod og styrke til at fastholde vores 
tro og fortsætte med at gøre Guds arbejde. Jesus forsikrer os at vi kan have fred gennem ham 
fordi at han har overvundet verden (Johs. 16:33). Vi kan bede ham om at genopfriske vores tro 
på ham: ‘Kom til mig, alle I som er trætte og tyngede af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit 
åg på jer og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres 
sjæle’ (Matthæus 11:28-29), og ‘Giv mit hjerte ro i  Kristus’ (Filemon 1:20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
En Sang om Bøn. 

Forny mit hjerte Herre, Forny min kærlighed 
Fyld din Ånd ind i min sjæl, Forny mit hjerte 
Du tager mig til side Herre, For at forny mig 

Ved din Ånd Herre, Forny mit hjerte. 
 

Og jeg vil tilbede dig Herre, Af hele mit hjerte 
Og jeg vil følge dig Herre, Forny mit hjerte 

Og jeg vil tilbede dig Herre, Af hele mit hjerte 
Og jeg vil følge dig Herre, Forny mit hjerte. 

 

 
 
Digt – Guds kilde. 
Vi kan virkelig være i fred 
I skyggen af hans vinger 
Der finder vi frigivelse for vores sjæle 
Fra livets mange stressede ting. 
Han giver os ny styrke 
Når vi føler os svag 
Og fører os til kilden der flyder 
Fra himlen til dalene så dybe 
Hvor vi kan vade I hans velsignelser, 
Fordybet i hans guddommelige Ånd 
Finde ægte forfriskning hos Gud 
For vores krop sjæl og sind. 
© of M.S. Lowndes 

 
Bøn for tilgivelse. 
Kære himmelske Fader, jeg kommer ydmygt til dig, på knæ velvidende at jeg er en synder. Jeg  
har gjort ting som er forkerte i dine øjne. Nådige Fader, jeg beder dig om tilgivelse for alle mine 
overtrædelser, gennem din søn Jesus Kristus blod. Herre, hjælp mig til at tilgive og glemme det 
forkerte jeg har gjort, og andre har gjort, og at kende din rigelige nåde og barmhjertighed er 
tilstrækkelig for mig. Tag mig i dine kærlige hænder O Herre, til at blive et medlem af din 
familie. Amen. 
 
Taksigelsesbøn. 
Gud af alle velsignelser, kilden til alt liv og giveren af alt nåde, vi takker dig for livets gave. For 
åndedrag der opretholder livet, for fødevarer af denne jord der nærerr det og for kærlighed til 
familie og venner, uden dem, ville der ikke være noget liv. Vi takker dig for skabelsens 
mysterium: skønheden som øjet kan se, glæden som øret kan høre, for det ukendte vi ikke kan 
se men som fylder universet med underen, for vidder af rummet der trækker os ud over os selv. 
Vi takker dig for at sætte os i fællesskaber: for familier der nærer os, for venner der vælger at 



elske os, for kollegaer på arbejdet som deler vore byrder og daglige opgaver, for fremmede som 
byder os velkommen i deres midte, for mennesker fra andre lande, der lærer os at vokse i 
forståelse, for børn der lysner vore øjeblikke med glæde, for den ufødte der giver os håb for 
fremtiden. Vi takker dig for denne dag: for livet og endnu en dag til at elske, for muligheder til 
at vidne, en dag mere for at arbejde for retfærdighed og fred, for naboer, for mennesker til at 
elske og at blive elsket af, for din nåde, og for erfaringen af din tilstedeværelse, for dit løfte om 
at være med os, for at være vores Gud, og tilbyde frelse. For disse og alle dine velsignelser giver 
vi dig tak evige elskende Gud. I Jesu Kristi navn. Amen. 
 
Bøn for fornyelse og genopbygelse. 
Kære Herre Jesus, jeg løfter mit hjerte og hænder mod himlen, vel vidende at ingen fornyer et 
tørt og træt hjerte som du. Jeg er træt og svag men kommer til dig, for din nåde er ny hver 
morgen og din miskundhed vare for evigt. Jeg finder tilflugt og styrke i dig Jesus. Jeg tilslutter 
mig mine brødre og søstre i at komme til dig nu, med åbne hjerter. Jeg ydmyger mig selv for 
dig, for at blive genopbygget ved din kraft og fyldt med din Helligånd. Kun du alene kan møde 
mine behov og jeg skammer mig ikke for at bringe dem til dig, Herre Jesus. Du elsker at give, og 
jeg elsker at modtage fra dig. Stor er din trofasthed Herre. I dig bliver vi fornyet. Amen. 
 
Bøn for Ordets tjeneste 
Nådige og barmhjertige Fader, tak for den dejlige dag du har skabt. Tak for de uendelige 
velsignelser vi modtager hver dag i vores liv. Vi beder for alle der tjener dig og søger at udvide 
dit rige på jorden. Må du styrke deres hjerter og sind, til at fortsætte med at rådgive om dit ord. 
Vi beder også om at gennem din Ånd, at Ordet må berøre de som hører det så de må komme til 
at kende dig som deres personlige Frelser. Herre, i Matthæus kapitel 28, befalede du os om at, 
‘Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og 
Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg(du) har befalet’. Far, må dit 
budskab nå ud til hele verden. Bliv ved med at styrke vore hjerter og sind og bevar os fra det 
onde. Vi beder om dette i Jesu navn. Amen. 
 


