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1 Joh. 3: 21-24 Mine kære, hvis vort hjerte ikke fordømmer os, har vi 
frimodighed over for Gud, og hvad vi end beder om, får vi af ham, fordi vi 
holder hans bud og gør det, som behager ham. 
Og dette er hans bud, at vi skal tro på hans søns, Jesu Kristi, navn og 
elske hinanden, som han har påbudt os.  
Den, der holder hans bud, bliver i Gud og Gud i ham. Og at han bliver i os, 
ved vi af Ånden, som han har givet os.  
 
Ap. 2: 21 og enhver, som påkalder herrens navn skal frelses.  
 
Kol. 1: 12-14 Tak med glæde vor Fader, som har gjort jer duelige til at få del i 
de helliges arv i lyset. Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os 
over i sin elskede søns rige; i ham har vi forløsningen, syndernes 
forladelse.  
 
Kol. 2:13-15 Også jer, der var døde i jeres overtrædelser, uomskårne på 
kroppen, gjorde Gud levende sammen med ham, da han tilgav os vore 
overtrædelser. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser 
imod os; han fjernede det ved at nagle det til korset; han afvæbnede 
magterne og myndighederne, stillede dem of- fentligt til skue og førte dem i sit 
triumftog i Kristus.  
 
Fil. 2: 5-11 I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, 
han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med 
Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker 
lig; og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev 
lydig indtil døden, ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og 
skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal 
bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende:  
Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Gud Fader har løfte Jesus til 
den højste provision i universet.  
 
Rom. 8: 32 Han som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os 
alle, vil han ikke med ham skænke os alt?  
 
 
 
 

 
Rom. 8: 17 Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi 
medarvinger, så sandt som vi lider med ham for også at herliggøres med 
ham.  
 
Vi er Jesu Kristi brud. Alt hans er vores - ligesom i et ægteskab.  
 
Ef. 1: 17-23 Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader, 
vil give jer visdoms og åbenbarings ånd til at erkende ham, med jeres hjertes 
øjne oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed 
hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der 
tror i kraft af hans mægtige styrke.  
Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og 
satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, 
kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne 
tidsalder, men også i den kommende. 
Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over 
alle ting til kirken; den er hans legeme, fylden af ham, der skaber hele sin 
fylde af alle.  
 
Ef. 2: 4-6 Men i sin rige barmhjertighed og på grund af den store kærlighed, 
han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vore overtrædelser, 
levende med Kristus – af nåde er I frelst – og han oprejste os sammen med 
ham og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus,  
 
Joh. 15: 4 Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære 
frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller 
ikke, hvis I ikke bliver i mig.  
 
 
Forslag til samtale  
1. Hvad fik du ud af prædikenen? 
2. Hvilket bud skal vi leve efter i dag og hvorfor? (1 Joh. 3: 21-24) 
3. Hvordan er din ægtepagt med Jesus? 
4. Læs/gennemgå: Efeserne 1: 17-23 - tal om den kraft/magt der er tilstede i 
de vers  
 
Forslag til bøn – bed for hinanden:  
Ef. 1: 17-23 
Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens fader, vil give jer 
visdoms og åbenbarings ånd til at er- kende ham, med jeres hjertes øjne 
oplyst, så I forstår, til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv 
til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i 
kraft af hans mægtige styrke.  
 


