
Velkommen til 



Program
• Lovsang og bøn 

• Introduktion til kurset 

• Undervisning ”Livet i Jesus”

• Kaffepause

• Undervisning ”at blive ledt at Gud”

• Gruppetid



Lovsang
Til himlene rækker din miskundhed Gud



At være en efterfølger af Jesus









Hvad handler kristendom om?
At frelse sjæle?

• ”Kristus-begivenheden”: 
4 dage i Jerusalem

• Kors som soning: 
synd og tilgivelse

• ”Stedet”:  Evighed/himlen

• Lammet

At forandre verden? 

• Guds riges nærhed og 
livsstil: ”3 år på vejen”

• Korset som forbillede: 
ondskab og retfærdighed

• ”Stedet”: Nutid/verden 

• Løven



Guds formål med mennesket

At være sammen 
med Gud

Guds ven
og barn

At leve i Guds 
gode vilje

Guds medskaber
og repræsentant

Syndens 
problem: Afstand

Syndens 
problem: Oprør



Hvad gjorde Jesus?

Banede vejen 
tilbage til Gud

Lærte mennesker 
at sige far til Gud

Viste os det sande / 
gode menneskeliv

Kaldte og udrustede 
til tjeneste

Forsoner og 
forener os med 

Gud i pagten

Bringer Guds 
kongerige



Bibelens historie er 

både-og



Pagten - ”alt mit er dit”

• Fælleseje – det salige bytte

• Fælles navn

• Fælles hjem

• Jesus betaler gildet



Kongeriget - ”…som i himlen, således også på jorden”

• I mig

• Gennem mig

• Over hele verden 

• Riget vokser ud af pagten



Allerede…

• Retfærdiggørelse: 
Alt er givet…

• Samtidig  retfærdig…

• Ånden som pant og 
sikkerhed

• Jesus er allerede konge

…endnu ikke

• Helliggørelse
…men alt er endnu ikke helbredt

• ...og synder

• Ånden som kraft og 
udrustning

• Hans rige kommer



De gode nyheder!

• Både pagten og riget! 

• Nåden er både Guds gunst 
og Guds kraft



Refleksion 
og samtale
• Hvad var nyt for dig?
• Hvad tager du med?



KAFFE OG FORFRISKNING
75 kr. for hele kurset - MobilePay: 86 406

Kaffe/the
Chokolade og frugt

Betal én gang for alle 
fem kursusaftner



At blive 
ledt af 
Gud…



Hvad betyder det at være en discipel?

Væren: Vintræet og grenen

Hvis I bliver i mig og mine ord 
bliver i jer […] I bærer megen 
frugt og bliver mine disciple
joh. 15

Handlen: Huset på klippen

Enhver som hører disse ord og 
handler efter dem, han ligner en 
klog mand…
matt. 7

En, som kender Jesus og lader sig forme i Hans billede.
En, som hører Guds ord og lader det være afgørende for 
identitet og handling



”Vi tror, at alle 
kan høre fra 
Gud, og blive 
ledt af ham”





Spørgsmål til gruppetid
• Ift. undervisningen om ”Pagten og Riget”

– Hvilken ”side” vil du typisk hælde til?
– Prøv at benytte læringscirklen til at arbejde med 

”det gode både-og”.

• Ift. at blive ledt af Gud (kompasset):
– Hvor er det mest naturlig for dig at opleve Guds 

ledelse?
– Har du brug for at arbejde med andre kilder?

• Tænk igen på læringscirklen
– Hvad fra i aften tager du særligt med, og hvordan 

kan du omsætte eller bevare det? 


