
Sejren er vor! 





Mark 16,1-7 

Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, 
og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham.   Meget tidligt 
om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var 
stået op.  Og de sagde til hinanden: »Hvem skal vi få til at vælte stenen 
fra indgangen til graven?«  Men da de så derhen, opdagede de, at 
stenen var væltet fra. For den var meget stor.  Og da de kom ind i 
graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de 
blev forfærdede.  Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I 
søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er 
ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham!   Men gå hen og sig til 
hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal 
I se ham, som han har sagt jer det.« 



1 Kor 15, 13-20 

Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller 
ikke opstået;   men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og 
jeres tro er også tom.   Vi kommer så også til at stå som falske vidner 
om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som 
han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår.  For hvis døde ikke 
opstår, er Kristus heller ikke opstået;  men er Kristus ikke opstået, er 
jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder,  og så er også de, som er 
sovet hen i Kristus, gået fortabt.  Har vi alene i dette liv sat vort håb til 
Kristus, er vi de ynkværdigste af alle mennesker. 

Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er 
sovet hen. 

 



Rom 8, 31-39 

Hvad er der mere at sige! Er Gud for os, hvem kan da være imod os?  Han, 
som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med 
ham skænke os alt?  Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør 
retfærdig.  Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er 
opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os.  Hvem kan 
skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller 
nøgenhed? Fare eller sværd? – som der står skrevet: 
      På grund af dig dræbes vi dagen lang, 
      vi regnes for slagtefår. 
 Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vis 
på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende 
eller noget kommende eller kræfter  eller noget i det høje eller i det dybe 
eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, 
vor Herre. 



Liste over årsagen til at vores tros-glæde er 
begrænset eller forsvundet 
1) Hverdag 

2) Tvivl 

3) Livet er hårdt 

4) Vi bruger ikke vores tro 

5) Har vi overhovedet et liv sammen med Jesus 

6) ??? 



Hvordan få mere tros-glæde 

1) Mind dig selv om hvad du har fået 

2) Gør noget sammen med Gud 

3) Opsøg kristne venner 

4) Gør noget godt for andre 

5) Snak med Gud 

6) ?? 

 



Her e gråt og her e klage 
her e bitterhet og nød 
Her e sjukdom, her e plage 
her e auer fylt av død 
Her e folk med depresjonar 
her e folk så djupt fortvila 
dei e uten illusjonar, 
og kan'kje lenger smila 
Og me flyr rundt og grine med 
og prøve' å få opp motet 

me snakke om håp og fred 
og trur på orden i alt rotet 
Me seie: Gud e glad i oss 
forstår ikkje at me tør det 
Me seie: Midt i sorgen møte han oss 
forstår de'kje sjøl, men me gjør det  

Refreng: 
Eg lure på om det e klovnar me e 
te allmenn lått og løye 
Men får me sjå et lysglimt av og te 
så får de'kje vær så nøye 
 

Meiningsløyså e bunnlaus 
alt e så absurd 
Håpet synes grunnlaust 
gleda blir sjeldan spurd 
For smil og varme tankar 
blir tatt av ein kjølig bris 
og et angstfylt hjerta så bankar 
fryse så lett te is 
Men me gir oss ikkje uansett 
me prøve å få opp motet 
sjøl om angsten gjør oss kald og svett 
trur me på orden i rotet 
Me seie: Gud e glad i oss 
forstår ikkje at me tør det 
Me seie: Midt i angsten møte han oss 
forstår de'kje sjøl, men me gjør det 
 

Og får me sjå eit ishjerta å smelte 
eller hørra ein statue le 
Eller får me sjå eit forsvarsverk så velte 
og eit levande menneske bak det 
Eller får me kjenna varmen strømma på 
i eit rom der det før va kaldt så is 
eller sjå ein nerslått reisa seg og stå 
så rak og stolt på kongevis 
Ja, då e det det samma om det e 
klovnar me e 
te almenn lått og løye 
når me får sjå mirakler som det 
då får det'kje vær så nøye 
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1 

Uforsagt, hvordan min lykke 
end i verden blive må, 
det er dog et mesterstykke, 
som jeg daglig pønser på. 
Når jeg kun i nåden står, 
uforsagt, ihvor det går. 
 



2 

Uforsagt, når andre plager 
med bekymring deres sind; 
når jeg kun min Gud behager, 
går jeg rolig ud og ind. 
Når jeg kun i nåden står, 
uforsagt, ihvor det går. 
 

 
 



3 

Uforsagt, når andre sukker 
under deres trange kår, 
jeg på Herrens nåde pukker, 
resten sørger jeg ej for. 
Når jeg kun i nåden står, 
uforsagt, ihvor det går. 
 

 
 



4 

Uforsagt, når andre skrækkes, 
frygter for den onde dag, 
ved Guds nåde trygt jeg dækkes, 
ham befaler jeg min sag. 
Når jeg kun i nåden står, 
uforsagt, ihvor det går. 
 

 
 



5 

Uforsagt, når andre gruer 
for at dø, jeg gruer ej; 
jeg min krone hisset skuer: 
Skulle jeg da grue? Nej! 
Når jeg kun i nåden står, 
uforsagt, ihvor det går. 
 
 
 

 
 



6 

Søde Gud, lad mig din nåde 
altid have her! Du må 
gerne for min lykke råde, 
når det hist mig vel må gå. 
Når jeg kun i nåden står, 
uforsagt, ihvor det går. 
 
 

Ambrosius Stub 1754-58. 

 
 

 
 


