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‘Gud er min hyrde, jeg er tryg’

‘I fredstider’

Gud er min hyrde, jeg er tryg;

Han sørger for mig nat og dag

Han leder mig hen til det stille vand

Han giver mig kraft på ny

‘Når tilliden til Gud vælter’’

‘Hvad har du gang i, Gud’

‘Du, ta’r dig ikke af mig, Gud’

‘Se mig, Gud – jeg drukner’

‘Grib ind, Gud – red mig’



Lidelsen som det, den ofte er: 
Smerte, anfægtelse og spørgsmål

• Hvorfor møder jeg (og andre!) så meget 
ondt i mit liv?

• Hvorfor tillader Gud det onde i verden og i 
mit liv? 

• Hvorfor griber Gud ikke altid ind – i mit liv? 

• Hvorfor holder Gud ikke alle sine løfter om 
konkret udfrielse og bønnesvar?



Gud råder, styrer – i kærlighed

Rom 8,28: Lidelsens ‘kongeord’:

• ”Vi ved, at alt virker sammen til gode for 
dem, der elsker Gud …”



Es. 45,5-7:           1. Sam 2,6-9:
"Jeg er Herren, der er ingen 
anden,
der er ingen anden Gud end 
mig.
Jeg væbner dig, (kong Kyros!!!) 
skønt du ikke kender mig, 
for at de skal vide i øst og i vest, 
at der ikke er nogen anden end 
mig,
jeg er Herren, der er ingen 
anden!
Jeg danner lys og skaber mørke,
jeg frembringer fred og skaber 
ulykke,
jeg, Herren, frembringer alt 
dette."

v6 Herren dræber, og han gør 
levende,

han sender ned i dødsriget, og 
han henter op derfra;

v7 Herren gør fattig, og han 
gør rig, han ydmyger, og han 
ophøjer.



Leif Andersen – fra bogen ‘Når Gud er tavs’:

”At vide sig i hænderne på Gud, der dræber og gør 
levende, gør fattig og gør rig osv. – ja, det er slemt. Men 
alternativet er alligevel værre. For lidelsen er der nu 
engang, uanset hvem eller hvad vi giver skylden for den. 
Og ville det alligevel ikke være værre, om vi var i 
hænderne på Satan, der kunne gøre mod os, som han vil, 
og Gud blot var passiv tilskuer?” 

Fra sangen ‘Ingen er så tryg i fare’:

• ”Om han tager, om han giver, sammen Fader han dog 
bliver. Og han mål er kun det ene; barnets sande vel 
at tjene”



Tal sandt om Gud – til det lidende menneske:

• Gud har virkelig fuld omsorg for sine børn: 

– Sl. 55,23;  Matt 10,28-31; Joh 15,7

• Gud er almægtig; Gud ER Herre over alt det, 
som møder os her i livet og i verden

– Gud kan forhindre lidelse og ulykker – og gør det!

– Gud kan tillade lidelse og ulykker – og gør det!

– Gud kan påføre os lidelse og ulykker – og gør det!



Hvordan få tillid til Gud
– midt i lidelsen, det meningsløse?

• Guds løfter og ord forbliver midt i lidelsen ofte 
kun ord … i en bog

• Men – Jesus er mere end kun ord fra Gud:

– Guds ord blev til kød, til krop og blod, til et levende 
ansigt, til sved og til tårer, til et levende bankende og 
lidende hjerte, til en nedbøjet, jordisk og nærværende 
Gud – som lider for og med mig (jf. Es 53,3).

– Jesus fjernede ikke lidelsen; han gik ind i den; tog den 
på sig; bar den for mig  - ultimativt på korset



Hvordan få tillid til Gud 
– midt i lidelsen, det meningsløse?

• ”Ingen har nogen sinde set Gud; den Enbårne, som selv 
er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans 
tolk” (Joh 1,18)

– Jesus oversætter Guds sprog til kærlighedens konkrete sprog

– Jesus oversætter Guds sprog til lidelsesvillighedens og 
medfølelsens og grådens sprog

– Jesus oversætter Guds sprog til den kærlige handlings og 
omsorgs sprog

• Sådan som Jesus var og er, sådan ER Gud – midt i min 
lidelse og midt i mine livsvilkår



Jesus vil selv ta’ del i vore smerter og lidelser 
– og bære med i og gennem lidelsen

• Jesus – i Joh 11,33-35 – ved Lazarus’ grav:

– v33 Da Jesus så hende græde og så de jøder græde, som 
var fulgt med hende, blev han stærkt opbragt og kom i 
oprør v34 og sagde: »Hvor har I lagt ham?« »Herre, kom 
og se!« svarede de. v35 Jesus brast i gråd. 

• Jesus – i Joh 11.25b-26 - til Martha – ved Lazarus grav:

– ”… Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal 
leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror på mig, 
skal aldrig i evighed dø. Tror du det?”



Hverdagsmedvandrer – pas på!
• Giv plads for sorgen og vreden – og ikke mindst 

skuffelserne og frustrationerne i forhold til Gud … giv 
PROTESTEN plads

– ”Hvorfor står du så langt borte, Herre? Hvorfor skjuler du 
dig  i trange tider? (Sl 10,1)

• Lad det meningsløse være, hvad det er, nemlig 
meningsløst (fra vores begrænsede optik)

• Du kender som medvandrer heller ikke svarene på alle 
hvorfor’er hos medmennesket – du kan bestemt ikke 
altid ‘få ligningen til at gå op’

– Gå med ind i det svære (‘Græd med de grædende’ - Rom 
12,15)



Hverdagsmedvandrer – pas på!
• Tal sandt om Gud – hans ansvar, almagt (og afmagt)

– Og … lad Gud forsvare sig selv

– Guds tavshed ER svær at leve med

• Tal sandt om menneskelivet – livet i syndens, dødens og 
ondskabens verden (Satan har magt i verden)

– Gud har ikke lovet, at kristne skal have ‘lettere kår’ i syndens 
og dødens verden end andre mennesker

• Tal sandt om Jesu tanker om at ‘bære korset og lidelserne 
sammen med ham’ (Matt 16,24-28; Kol 1,24ff)

– men DU skal ikke lægge kors på den lidende



Hverdagsmedvandrer – pas på!

• Tal sandt om verden – til det lidende menneske

– Gud har IKKE lovet, at kristne skal opleve mindre lidelse, 
mindre sorg, mindre ødelæggelse  end andre mennesker i 
verden - … MEN - ind imellem griber Gud frelsende og 
underfuldt ind i vore liv og lidelser …

– Lidelse er et grundvilkår for en kristen:

• Lidelser og prøvelser for Kristi skyld (Matt 5,10-12)

• Lidelser i almindelig form (sygdom, død, ulykker, tab, 
sorg m.v.) (Matt 10,28-31; 1. Pet 5,8-11; Rom 8,18-23)

• Lidelser og prøvelser – for troens skyld (Jakob 1,2-8; 
Rom 5,1-5)



Hvile – midt i lidelse og trængsler:

• Hvordan fandt apostlene m.fl. hvile hos Gud – midt i 
lidelse?:

– Ikke hvile hos Gud ved at kende lidelsens ‘hvorfor’ (Den var 
ofte lige så skjult for dem, som for os!)

– Ikke hvile hos Gud ved at kende lidelsens ‘hvortil’ (det var 
også ofte lige så skjult for dem, som for os!)

– Men – ved at kende lidelsens ‘hvem/hvorfra’’: Gud –> 
Kristus

• Hvem kommer lidelsen fra? Hvem tillader lidelsen? - Gud
• Hvem har styr på, hvad der rammer mig? - Gud
• I hvis hånd er jeg? Jeg er i Jesu kærlige og omsorgsfulde 

hænder



‘Anstrengende misforståelser’
- formuleret af Manuel Vigilius:

1. Gud lover mig alt godt – så hvis jeg ikke får det, jeg ønsker, er 
det fordi, Gud vil give mig noget endnu bedre (ud fra min 
målestok!)

• Nej – ikke altid!

2. Gud tillader ikke noget virkelig ondt at ske i en kristens liv

• Nej – der SKER onde ting i kristnes liv

3. Der er altid en mening med det, som sker (og den vil og skal 
vi kunne se)

• Nej – i hvert fald ikke tilgængelig for os



Jeg er i Kristus – også når lidelserne 
slår mig til jorden



Pascals bøn:

• "Jeg beder dig, Gud, ikke om sundhed, ikke om 
sygdom, ikke om liv, ikke om død; men det 
beder jeg dig om, at du vil råde over min 
sundhed og min sygdom, over liv og død - til 
din ære, til min frelse. Du alene ved, hvad der 
tjener mit bedste."

(Blaise Pascal (1623-1662))


