
 
 

Hvad ”det” GØR 
 

Nr. 343 - søndag den 04.09.22 - Frank Ahlmann Kristensen 
 
Åb 2, 4–5: ”Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første 
kærlighed. 5 Husk derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig, og gør 
de gerninger, du først gjorde…” 
 
Jeg blev ikke frelst på grund af mine gerninger 
 
Læs: Ef 2, 8-10 
 
Frelsen komme fra ham som en fri gave, jeg kun kan modtage den i tro. 
Bibelen taler også om en løn i himlen for vores liv og gerninger. 
 
Motivet for gerninger 
 
• Døde gerninger – for at fortjene frelse – min egen retfærdighed  
• For at vise sig for mennesker – blive bekræftet af…(Matt 23, 5-7) 
• For at give MIG selv værdi gennem det jeg GØR 
Ikke finde min identitet gennem det jeg gør, men gennem det jeg ER 
 
Titus 2,14: ”Han gav sig selv hen for os for at løskøbe os fra al slags 
lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at 
gøre gode gerninger.” 
 
Gerninger udsprunget af kærlighed 
 

1 Thess 1,2-3: ”Vi takker altid Gud for jer alle, når vi nævner jer i vore 
bønner og uophørligt 3 over for vor Gud og Fader mindes jeres gerninger 
i troen, jeres arbejde i kærligheden og jeres udholdenhed…” 
(Hebr 10, 24) 
 
Hvilke gerninger? 
 
• Dit livs gerning: dit arbejde  
John 3,21: ”…at hans gerninger er gjort i Gud.” 
 
Læs: John 14,12–14 ”han skal også gøre de gerninger, jeg gør… 
 

Den første kirkes gerninger. ApG 8,12–13: ”…var forbløffet over de tegn 
og mægtige gerninger, han så.”  
 

Gøre hans vilje - ”Din vilje ske, som i himlen, således også på jorden” 
 
Hebr 13, 20–21: ”… sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje, idet 
han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus 
Kristus. Ham tilhører æren i evighedernes evigheder! Amen.” 
 
ApG 9,36: I Joppe var der en kvindelig discipel, der hed Tabitha.  
Hun gjorde mange gode gerninger og gav mange almisser. 
 
Give økonomisk 
Læs: 1 Tim 6,18–19 
Læs: Hebr 13, 15-16 / Filip 4, 17-20 
 
Frugt og gerninger 
 

Kol 1,10-11: så I kan leve, som Herren vil det, på alle måder ham til 
behag, og bære frugt med alle gode gerninger, vokse i kundskab om Gud 
 
Titus 3,14: Også vore folk skal lære at gøre gode gerninger og hjælpe,  
hvor det behøves, så deres liv ikke skal være uden frugt. 
 
5) Brug dine gaver – som kommer til udtryk gennem gerninger 
 
Jakob 2,17-18: ”…så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro.” 
Jakob 2, 26: ”…For en tro uden gerninger er lige så død som et 
legeme uden åndedræt.” 
 
1 Peter 2, 12 / Matt 5,14–16 
 
Til samtale og bøn: 

1) Hvad blev levende for dig i søndags? 
2) Hvad taler til dig i Ef 2, 8-10? 
3) Er Gud optaget af vores gerninger? 
4) Hvad er ”gode gerninger”? 
5) Hvad skal vi gøre for at bære frugt? 

 
Velkommen til ”Kundskab & indsigt”  
lørdag den 24. september kl. 13:00 i Esbjerg 
https://www.kirkecenter.nu/aktiviteter/kundskab-indsigt/ 


