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Bønner fra hjertet



Teksten

Find en bibel og læs Salme 1 (en læser teksten højt)

Online: https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Sl/1

https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Sl/1


Teksten

Bodssalmer

Salmer om Jahve (Gud)

Klagesalmer

Kongesalmer

Lovprisningssalmer (hymner)

Skabelsessalmer

Takkesalmer

Tillidssalmer

Valfartssalmer og sange om Sion

Visdomssalmer

Salmernes Bog består af 5 samlinger af salmer med tilsammen 150 salmer. Salmerne er 
både bønner og sange. Deres karakter er vidt forskellig, hvorfor de også kan inddeles i 
forskellige typer af salmer. Salme 1 og 2 falder lidt udenfor de andre salmers karakter af bøn 
til Gud. Mens den første taler om Guds ord taler den anden om Guds salvede.

Hvilke(n) type(r) salme tænker I, at denne salme tilhører?



Den lykkelige…

Den lykkelige sammenlignes med et træ 
(v.3; Jer 17,8). Det er altså et billede, 
som skal sige noget karakteristisk om 
den lykkelige. 

Hvad siger sammenligningen om livet 
med Gud?

Jeremias Bog 17,8:

Han bliver som et træ, der er plantet ved 
bækken; 

det sender sine rødder mod vandløbet, 
det frygter ikke, når sommerheden 
kommer, dets blade er grønne. 

Det bekymrer sig ikke i tørkeår og holder 
ikke op med at bære frugt.

Bibelteksten er fra den autoriserede oversættelse
© Det Danske Bibelselskab 1992



Den ugudelige…

Den ugudelige sammenlignes med 
avner (v.4-5). 

Johannes Døberen bruger samme 
billede i sin forkyndelse (Matt 3,12; Luk 
3,17).

Hvad er meningen med 
sammenligningen?

• Til overvejelse

Sl 1 indledes med et ord svarende til 
indledningen på bjergprædikenen (Matt 
5-7). 

Sl 1 slutter med to veje, ligesom Matt 
7,13-14 taler om to veje.



Søren og Mette

Ud fra det I har talt om i arbejdet med teksten, hvordan vil I så rådgive og hjælpe 
Søren og Mette.

Her kan I dele erfaringer med hinanden, men tag også bibeltekstens vinkler med 
ind i drøftelserne, sådan at bibeltekst og hverdagsliv smelter sammen.



Søren og Mette

Søren og Mette læser Salme 1 sammen. De har begge svært ved at identificere sig med 
salmen.

Mette indrømmer, at det er lang tid siden, hun sidst er blevet glad blot ved at læse i Bibelen. 
Hun oplever tvært imod, at bibellæsning er en tung pligt, der giver hende et anstrengt 
forhold til Gud. Nok mest fordi der er så meget, hun ikke føler, hun kan leve op til. Hun læser 
heller ikke meget i Bibelen. Så hun føler sig sat helt udenfor, når salmisten kæder glæden 
sammen med at grunde over Guds lov dag og nat. For det orker hun ikke!

Søren tænker ikke, at det er afgørende, hvor meget og hvor længe man læser i Bibelen, men 
at man tror på Gud og lever et kristent liv. Han er udfordret af sætningen ”Alt, hvad han gør, 
lykkes for ham.” Virkeligheden er ikke sådan for ham, og han tror heller ikke på, at den er 
sådan for en eneste kristen.

Hvilken hjælp kan Søren og Mette hente i Salme 1?                                                                          
Er Søren og Mette i lyset af Salme 1 ugudelige? Eller retfærdige? Eller?



Afslutning

Har I tid til det, så kan I nævne for 
hinanden, hvad der udfordrer jer mest i 
Salme 1.

Slut gerne bibelstudiet med at læse 
salmen på samme måde, som I 
begyndte.



Tilmeld jer gerne nyhedsbrevet 
fra Biblegroups.today

biblegroups.today

• Del gerne materialet til Salme 1 med andre.

• Kontakt henrik@biblegroups.today hvis du har 
input eller vil vide mere.

https://biblegroups.today/nyhedsbrev.html
mailto:henrik@biblegroups.today


Ønsker jer Guds fred!



Salmernes Bog del I hos 
Biblegroups.today er:

• En serien bestående af 8 oplæg om Salme 1-8

• Første oplæg (Salme 1) er gratis, mens man skal 
betale for de øvrige 7 oplæg.

• Køb resten af materialet til Salmernes Bog  (7 oplæg) 
via www.biblegroups.today

http://www.biblegroups.today/


Biblegroups.today er:

• Online studiemateriale til (alle) bøger i Bibelen. 

• Kobling af bibeltekst og hverdagsliv til livsnære 
og aktuelle samtaler.

• Dynamisk materiale i stadig udvikling gennem 
brugerinddragelse.

• Netværk med eksterne resurser som film, musik 
og artikler.

• Skrevet af norske, svenske og danske forfattere.


