
JOYCE DEEKS BIBELNOTER - KLAGESANGENE 
 
796 Klagesangene 1 
Herren er retfærdig, for jeg har trodset hans ord 
Fælles for alle fem klagesange er, at Jerusalems 
ødelæggelse ses som en straf fra Herren.  De 
udtrykker tro på Herren midt i fortvivlelsen.  Bag 
fjenderne, der har brudt Jerusalem ned, ses Herrens 
hånd: "Herren kuede hende for hendes mange 
synders skyld;" (5,14,15,27).  Hendes appel er til 
Herren: "Se, Herre!" (9,11,20).  Hun erkender, at 
Herren er retfærdig, for hun har fortjent sin skæbne.  
Sand syndserkendelse åbner vejen for Guds nåde. 
DAGENS ORD:  Salmernes Bog 32:5 
 
797 Klagesangene 2 
Herren har gjort, som han planlagde 
Den katastrofe, der har ramt Jerusalem, er dybest set 
Herrens værk.  Det kommer endnu stærkere frem i 
denne klagesang - næsten hvert vers i 1-10 nævner 
Herren som den handlende i kalamiteten; han var 
som en fjende (5).  Men han gjorde det ikke uden 
varsel.  Han har gjort alvor af sin trussel (17).  De 
falske profeters syner om fred uden omvendelse har 
vist sig at være falske (14).  De har svigtet Juda ved at 
lokke dem til ikke at tage Herrens advarsler gennem 
bl.a. Jeremias alvorligt.  Herrens ord står fast! 
DAGENS ORD:  Habakkuks Bog 2:3 
 
798 Klagesangene 3 
Herren forstøder ikke for evigt 
Fra vers 21 kommer der et glimt af lys i mørket, for-
årsaget af tanken på Herrens troskab og 
barmhjertighed.  Denne dvælen ved Herren og hans 
godhed (21-39) sætter problemerne i et nyt 
perspektiv og fører til visheden om, at vreden ikke vil 
vare evigt, for Herren glæder sig ikke over at pine 
mennesker.  Men de må sukke over deres synd frem 
for over deres trængsler (39).  Nu stiles klagesangen 
direkte til Herren, nu hedder det "du" i stedet for 
"han" (fra vers 42).  I denne bevidst og tålmodig 
venden sig til Herren ligger vejen igennem tugtelsen 
til genoprettelse. 
DAGENS ORD:  Hebræerbrevet 12:11 
 

 
799 Klagesangene 4 
Herren har givet sin vrede frit løb 
Jerusalems ødelæggelse har chokeret folket i dets 
grundvold; det var så utænkeligt for dem, at Herren 
ville lade det ske.  Men det er sket, og det skyldes 
hovedsageligt præsternes og profeternes synd; de, 
som mere end nogen anden burde have håndhævet 
Herrens lov, har været de skyldigste.  Derfor har de 
bragt Herrens vrede og harme over hele folket; han, 
som var deres værn, har vendt sig imod dem.  De 
sidste to vers advarer mod at glæde sig over andres 
straf - Edoms synder vil også blive hjemsøgt!  Har vi 
fundet tilgivelse og et skjulested for Herrens vrede 
ved Jesu Kristi kors, kan vi ikke glæde os over andres 
selvforskyldte trængsler, men ønsker det samme for 
dem. 
DAGENS ORD:  Mikas Bog 7:8-9. 
 
800  Klagesangene 5 
Du, Herre, troner til evig tid 
Denne sidste korte klagesang er rettet som en bøn til 
Herren: om han dog måtte huske og lægge mærke til 
sit folks lidelser!  Vist har de fortjent dem, men er det 
virkelig hans mening, at de skal gå helt til grunde?  
Sangeren - som traditionen siger er Jeremias - har 
ikke mistet troen på Herrens evige magt (19).  Det er 
kun et spørgsmål, om han vil vende sig på ny til sit 
folk.  Hvor er det vigtigt at holde fast ved Herrens 
åbenbaring af sig selv og ikke tolke ham ud fra 
nuværende trængsler, men omvendt!  Vers 21 er en 
erkendelse af, at selv for at omvende os behøver vi 
Herrens hjælp! 
DAGENS ORD:  Apostlenes gerninger 5:30-31 
 


