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Introduktion 
Gud er løfternes Gud. Fra ende til anden er Bibelen er fuld 

af løfter fra Guds mund. Løfter, som handler om alle sider 

af menneskelivet. Men de største og vigtigste løfter handler 

om Guds frelse af os mennesker. Guds løfter er vigtige, 

fordi vi lever vores liv på dem og tror, at de bærer os gen-

nem døden og ind i det evige fællesskab med ham. Det er 

altså store og centrale ting, dette studiehæfte tager op.  

Hæftet består af syv studier, der hver især belyser nogle 

sider af Guds løfter. Det er på ingen måde uddybende i for-

hold til, hvor meget Guds løfter og løfternes Gud fylder i 

Skriften. Men det er alligevel mit håb, at dette studie må 

styrke troen på løfternes Gud og på hans magt og vilje til at 

opfylde sine mange herlige løfter. Samtidig håber jeg, at 

det må forøge glæden og frimodigheden ved at bygge sit liv 

på hans løfter, og at det må give lyst til at læse mere i 

Guds ord om hans store løfter og dele dem med andre. 

Indhold 

Hæftet består af følgende emner og tekster: 

1. studie: Løfternes Gud. Tekst Hebr 6,13-20.  

2. studie: Guds løfte om frelse og fremtid. Tekst Jer 33,14-26. 

3. studie: Jesus som opfyldelsen af Guds løfte. Tekst Joh 1,40-49.  

4. studie: Troen på Guds løfter. Tekst 1 Mos 12,1-5 + 15,1-6 

5. studie: Livet under Guds løfter. Tekst 1 Joh 3,1-3.  

6. studie: Guds løfter til den troende. Tekst Joh 3,14-18.  

7. studie: Løfter og sendelse. Tekst: Matt 28,16-20. 
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Metode 

Der er mange måder at lave bibelstudie på, og hver gruppe 

opfordres til at finde den måde og form, der passer bedst 

til gruppen.  

En mulighed er modellen herunder (bibellæsningstrappen), 

der varmt kan anbefales som en god og velafprøvet ramme 

om bibelstudiet.  

  Tænk   

 Læs  Del  

Bed    Bed 

 
Vi begynder med at bede sammen, fordi det er Gud og hans 

ord, vi har med at gøre. Vi stiller os ind under hans tiltale 

og beder ham åbne Skriften for os og gøre det nærværende 

for os, så det taler ind i vores liv. Dernæst læser vi teksten. 

Det kan gøres i stilhed af hver enkelt, eller det kan gøres 

højt i fællesskab evt. et par gange. Efter tekstlæsning er 

der tid til at overveje, hvad teksten siger, og hvad dens 

budskab er både ind i tekstens samtid og ind i vores eget 

liv. Denne refleksion kan hjælpes på vej af de indledende 

spørgsmål til hvert studie, som står under overskriften Mø-

de med teksten: 

- Hvad er jeres umiddelbare tanker om teksten? 

- Hvad hæfter I jer særligt ved angående Guds løfter? 

- Er der noget, som er svært at forstå? 

- Er der noget i teksten, der taler særligt til jer? 
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Del derefter jeres tanker med hinanden, inden I læser af-

snittet om Forståelse af teksten. Dele-trinnet omfatter 

også snakken over spørgsmålene, som står under overskrif-

ten Tal om.  

Nogle gange kan det være svært at nå alle spørgsmål i lø-

bet af en samling. Men målet er heller ikke at nå så meget 

som muligt, men at nå så dybt som muligt.  Det kan derfor 

være en god ide at aftale, hvilke spørgsmål, der skal priori-

teres. Her er det vigtigt, at spørgsmål om tekstens relevans 

og anvendelse i vores liv i dag også får god plads.  

Guds velsignelse over jeres bibelstudier og samtaler om 

hans ord og løfter! 

- Roar Steffensen 

 

”Brændte vores hjerte ikke i os, 

mens han talte til os på vejen 

og åbnede Skrifterne for os?” 
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1. studie: Løfternes Gud 

Læs Hebr 6,13-20 

Møde med teksten 
- Hvad er jeres umiddelbare tanker om teksten? 

- Hvad hæfter I jer særligt ved angående Guds løfter? 

- Er der noget, som er svært at forstå? 

- Er der noget i teksten, der taler særligt til jer?  

Forståelse 
Vi kan definere et løfte på følgende måde: Det er et sagt 

eller skrevet ord, som binder en person til at udføre en be-

stemt handling eller til at afstå fra at gøre noget.   

Løfter er en helt almindelig og naturlig del af vores liv og 

hverdag. Vi afgiver løfter til andre om mange forskellige 

ting, og andre lover os noget. Nogle gange sværger vi på, at 

vi vil holde vores løfte (v.16). 

Men alligevel bliver løfterne ikke altid opfyldt. Nogle gange 

glemmer vi dem, eller vi er slet og ret lemfældige med vo-

res løfter. Nogle gange brydes løfter pga. omstændigheder, 

som vi ikke har indvirkning på. Brudte løfter sætter spor. 

Andre gange lover vi noget, vi simpelthen ikke er i stand til 

at holde. Et løftes troværdighed og opfyldelse afhænger 

altså af, om giveren er troværdig og i stand til at opfylde 

det.  

Tal om 
- Er det vigtigt for jer, at små og store løfter overhol-

des? Hvorfor/hvorfor ikke? 
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- Giv eksempler på brudte løfter, givet til jer eller 

brudt af jer. Hvad gør brudte løfter ved os? 

- Læs v. 18 igen samt 4 Mos 23,19. Hvordan er Guds 

vilje og evne til at opfylde løfter? Sammenlign med 

menneskers vilje og evne til det samme. 

Når Universets skaber og suveræne Herre giver mennesker 

et løfte, så er det det samme som at sværge med en bin-

dende ed, for han og hans ord er det største, der findes. 

Han har aldrig svigtet sit ord og sine løfter. Det hænger 

sammen med den egenskab eller det karaktertræk ved 

Gud, vi kalder troskab. Gud er altid tro mod sit ord, og 

denne troskab er uforanderlig.  

Som kristne er vi helt afhængige af Guds løfter og af hans 

troskab, der forsikrer os om, at han opfylder løfterne. Kun 

fra Guds løfter ved vi, at vi har frelse i Kristus, nåde for al 

synd og evigt liv. Og kun fra Guds troskab ved vi, at han 

holder disse og alle andre løfter.    

Tal om 
- Læs Salme 117 og 146. Hvad fortæller disse to sal-

mer om Guds troskab og trofasthed?  

- Hvorfor opfylder Gud altid sine løfter? 

- Hvad betyder Bibelens løfter for jer, og hvordan bru-

ger I dem i dagligdagen? 

- Hvad betyder Guds troskab for jeres tro og jeres håb? 

- Hvordan kan vi afspejle Guds troskab i hverdagen? 

- Del jeres yndlingsløfter fra Bibelen med hinanden. 
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I Bibelen giver Gud to slags løfter: 

1) Ubetingede løfter: Løfter som gives uden betingelser. 

Altså uden at mennesker skal gøre noget til gengæld for 

at se løftet opfyldt. Læs f.eks Ez 36,26-27. 

2) Betingede løfter. Løfter som er betingede af, at menne-

sker overholder deres del af aftalen. Læs f.eks. 5 Mos 

28,1. 

Tal om 
- Hvad betyder det for jer, at løftet om frelse og ret-

færdighed er et ubetinget løfte, som Gud alene op-

fylder, og som ikke afhænger af vores indsats? 
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2. studie: Guds løfte om frelse og fremtid 

Læs Jer 33,14-26   

Møde med teksten 
- Hvad er jeres umiddelbare tanker om teksten? 

- Hvad hæfter I jer særligt ved angående Guds løfter? 

- Er der noget, som er svært at forstå? 

- Er der noget i teksten, der taler særligt til jer?  

Forståelse 
Guds løfter om en frelser går som en rød tråd gennem GT. 

Da Adam og Eva med deres oprør havde ødelagt relationen 

til Gud, lovede Gud, at en af kvindens efterkommere skulle 

overvinde det onde (Djævelen), der var kommet mellem 

Gud og mennesker. Læs 1 Mos 3,15. Dette løfte om redning 

gentager og uddyber Gud op gennem historien. Da Gud kal-

der Abraham, lover han at gøre ham til stamfar til et stort 

folk, og at der fra hans slægt skal komme velsignelse til 

alle jordens folk. 1 Mos 12,1-3. Abraham, hans søn Isak og 

Isaks søn Jakob bliver stamfædre til Israels folk, som senere 

fik David til konge. Da han planlagde at bygge et tempel for 

Gud i Jerusalem, gav Gud løftet om, at en af Davids efter-

kommere skulle sidde på tronen til evig tid. Læs 2 Sam 

7,12-17. Et løfte, der i første omgang peger på Davids søn 

Salomo, der byggede templet. Men løftet gælder noget me-

re og større end en jordisk konge. Det viser de mange sene-

re henvisninger til og gentagelser af løftet om Davidssøn-

nen, Messias, også.  
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Tal om 
- Hvordan mon Adam og Eva forstod løftet om kvin-

dens afkom? Hvordan forstod Abraham og David løf-

terne om deres efterkommere? 

- Hvad lærer det jer om Gud, at han gav løfte om red-

ning til Adam og Eva, da de var faldet?  

- Hvilken rolle spiller Israels folk i GT i Guds løfter om 

frelse? 

Israels folk var ulydigt og søgte afguderne. Det førte til 

straf og til fordrivelse fra landet – ligesom Adam og Eva 

blev fordrevet fra Paradis. Men ligesom Adam og Eva fik et 

løfte, mens de modtog straffen fra Gud, sådan giver Gud 

også Israels folk løfte om fremtid og frelse, mens de ople-

ver Guds straf. Læs Jer 29,10-14. Løftet gælder først og 

fremmest det landflygtige folk i Babylon. Men det er også 

et løfte om Guds overordnede hensigt med de mennesker, 

som pga. synden er fordrevet fra hans nærvær. Han vil sør-

ge for fremtid og håb, han vil føre dem tilbage til sig selv. 

Og det vil han gøre ved at sende en frelser, Davidssønnen. 

(Jer 33,14-26). Han skal være retfærdig, og han skal bringe 

folket retfærdighed og frelse. Guds straf betyder ikke, at 

han har forkastet sit folk, for hans løfte om frelse står fast. 

Og dette løfte handler ikke blot om livet her på jorden, 

men om et evigt liv tilbage i Guds nærvær. Gud vil skabe 

en ny himmel og en ny jord med evig fryd og jubel, hvor 

der intet ondt og sørgeligt findes. Læs Es 65,17-19.  
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Tal om 
- Hvorfor er det vigtigt, at netop Herren er vores ret-

færdighed? (Jer 33,16) 

- Hvordan mon Israels folk hørte løfterne fra Jer 29 og 

33 om frelse, fremtid og tryghed, når de nu blev 

straffet og sendt i landflygtighed? 

- Hvordan hører og bruger I selv Guds løfter om frelse 

og fremtid i modgang og tunge tider? 

- Guds løfter bliver ofte taget frem i svære tider. Det 

er godt! Men hvad kan I konkret gøre for at Guds løf-

ter om frelse og fremtid fylder endnu mere i jeres 

almindelige liv? 
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3. studie: Jesus som opfyldelsen af Guds løfte 

Læs Joh 1,40-49 

Møde med teksten 
- Hvad er jeres umiddelbare tanker om teksten? 

- Hvad hæfter I jer særligt ved angående Guds løfter? 

- Er der noget, som er svært at forstå? 

- Er der noget i teksten, der taler særligt til jer?  

Forståelse 
Da de første disciple mødte Jesus, blev de overbeviste om, 

at han var den frelser, Messias, som Gud gennem hele GT’s 

historie havde lov at sende. De stolede på, at Gud ville op-

fylde sit løfte, og i mødet med Jesus kom de til tro på, at 

han er opfyldelsen (v.41). Alle GT’s mange løfter er inde-

holdt i Filips ord i vers 45. Moses og profeterne henviser til 

hele GT, og gennem hele Skriften er det forudsagt og lovet, 

at frelseren skulle komme. Nu er alle løfterne opfyldt i Je-

sus af Nazaret.  

Jesus bekræfter dette, da han efter sin opstandelse møder 

disciplene og lærer dem, hvad der står om ham, hans død 

og opstandelse ”i Moseloven, hos profeterne og i salmer-

ne”. Læs Luk 24,44-49.  

Han levede hele sit liv i overensstemmelse med, hvad der 

var skrevet om ham på forhånd. Både hans fødsel af en 

jomfru (Matt 1,22-23), stedet han boede (Matt 4,13-16), 

hans helbredelse af syge (Matt 8,16-17), hans indtog i Jeru-

salem (Matt 21,4-5), Judas’ forræderi (Joh 13,18) og mange 
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andre ting og begivenheder var forudsagt og blev opfyldt. 

Bibelen lærer, at alt, hvad der blev foregrebet og forudsagt 

i GT og den gamle pagt, pegede hen på Jesus og har sin op-

fyldelse i ham. Det gælder både alle løfterne om frelse, det 

gælder personer, som var forbilleder på Jesus samt begi-

venheder og religiøse institutioner som f.eks. offerinstituti-

onen i templet, m.m. 

Tal om 
- Hvad betyder det for jeres tro, at Jesus kom og op-

fyldte løfterne og forudsigelserne i GT? 

- Ville det gøre en forskel, hvis der var nogle af GT’s 

løfter og forudsigelser, Jesus ikke havde opfyldt? 

- Hvad har Moses, profeterne og Salmerne sagt om Je-

sus? Del nogle eksempler med hinanden fra alle tre 

dele af GT.  

I Jesus er alle GT’s ord og løfter, som for samtiden var 

dunkle og svære at forstå, blevet lagt frem i lyset, så vi nu 

kan forstå og tro det, som før var skjult. Det betyder, at GT 

må læses og forstås netop i lyset af Jesus og hans liv, død 

og opstandelse. For i ham – og kun i ham - ser og kender vi 

nu den eneste sande Gud som vores far. Jesus er sandheden 

om Gud, og den eneste vej til ham (Joh 14,5-7). Læs Hebr. 

1,1-4. Gud har talt og forudsagt mange ting op gennem ti-

den ved profeterne. Nu har han sagt sit endelige ord i Je-

sus. Han er det ægte billede af Gud og opfyldelse af forti-

dens løfter. Derfor vil det være at kaste vrag på Guds løfter 
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og hans måde at opfylde sit ord og sine løfter på, hvis vi 

søger efter sandheden om Gud eller efter Guds nærvær og 

frelse uden om Jesus eller i andet end ham.  

Tal om 
- Læs 2 Kor 1,20: Hvad betyder det at sige vores amen 

til alle Guds løfter?  

- Hvordan skal det forstås, at hele Guds fylde bor i 

Kristus? (Kol 1,19 og 2,9). 

- Disciplenes møde med Jesus overbeviste dem om, at 

han var løftets opfyldelse. Derfor måtte de følge, 

når han kaldte. Får det faktum, at Guds løfter er op-

fyldt i Jesus samme konsekvenser i jeres liv: Efter-

følgelse, tro, lydighed? 
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4. studie: Troen på Guds løfter 

Læs 1 Mos 12,1-5 + 15,1-6 

Møde med teksten 
- Hvad er jeres umiddelbare tanker om teksten? 

- Hvad hæfter I jer særligt ved angående Guds løfter? 

- Er der noget, som er svært at forstå? 

- Er der noget i teksten, der taler særligt til jer?  

Forståelse 
Gud giver Abraham et ubetinget løfte: Hans efterkommere 

skal blive mange og de skal arve Ka’anans land. Men de 

åbenlyse fakta, det Abraham ser, modsiger løftet. For 

Abraham og Sara er barnløse og ufrugtbare. Omstændighe-

derne og den synlige virkelighed taler imod løftets opfyl-

delse. Alligevel tror Abraham Gud på ordet. Abrahams re-

spons er ikke at lukke øjnene for virkeligheden med blind 

optimisme eller positiv tænkning. Han ser og kender de 

faktiske omstændigheder, men stoler alligevel på Guds løf-

te og tror på, at den usynlige virkelighed, som Gud lover 

ham, vil blive til virkelighed, fordi det er Gud, der siger 

det. Og derfor erklærer Gud ham retfærdig!  

Abraham var ikke retfærdig, fordi han var et særligt mo-

ralsk forbillede eller levede et vellykket liv. Men fordi Gud 

har besluttet at frelse mennesker og rense os fra vores mo-

ralske og åndelige forfald ved sit værk og sit ord. Gud vil 

gøre os til det, vi ikke er i os selv ved tilliden og troen på 
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sit løfte om, at det, vi ikke ser, vil blive til virkelighed, 

fordi det er Gud, der siger det. 

Løftet til Abraham blev opfyldt, da Isak blev født. Men det 

rakte videre end det og blev endegyldigt opfyldt, da Jesus 

kom for at frelse mennesker.  

Tal om 
- Hvad vil det sige at blive erklæret retfærdig? 

- Læs Rom 4,19-25. Hvad fik Abraham til at tro på, at 

Gud ville opfylde sit løfte imod al fysik og logik?  

- Hvordan kan vi selv finde ind til den samme tro på 

Guds løfter?  

- Hvad betyder Jesu opstandelse forjeres tro på Guds 

løfter? 

Det kan være svært at have vished for, at Gud regner os 

som retfærdige, når vi ikke lever retfærdigt og følger Guds 

vilje, men bliver ved med at synde? Når vi ser på vores liv, 

på de faktiske omstændigheder, så er det en stor modsigel-

se af, at vi skulle være Guds retfærdige børn. Men Guds 

løfte og Guds ord skaber, hvad det nævner. Så når Gud er-

klærer Abraham retfærdig ved troen, så er han det. Det 

gælder også for os: Når Guds ord lover os, at vi er får tilgi-

velse for al synd og fuld retfærdighed og evig frelse ved tro 

på Jesus, så har vi det. Og vi modtager det ved at tro det, 

selv om vi ikke kan se det, ligesom Abraham gjorde.  

Tal om 
- Hvordan er det at tro på en virkelighed, vi ikke ser? 
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- Hvad kan få jer til at tvivle på om, I er retfærdige 

over for Gud? 

- Hvad kan få jer til at hvile i Guds løfte om retfær-

dighed og tilgivelse? 

- Hvad betyder Guds løfte om retfærdighed ved troen 

i jeres daglige liv? Hvad betyder det for den måde, I 

ser på jer selv? Og på andre? 
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5. studie: Livet under Guds løfter 

Læs 1 Joh 3,1-3 

Møde med teksten 
- Hvad er jeres umiddelbare tanker om teksten? 

- Hvad hæfter I jer særligt ved angående Guds løfter? 

- Er der noget, som er svært at forstå? 

- Er der noget i teksten, der taler særligt til jer?  

Forståelse 
Ved troen på Jesus har vi fået en helt ny status, en helt ny 

identitet. Vi er blevet Guds børn! Læs Joh 1,12. Så over-

vældende er Guds kærlighed til os, at han har givet alt for 

at vinde os tilbage til sig, så vi kan være en del af hans fa-

milie. Og netop vores identitet som Guds børn gør, at vi har 

del i alle Guds løfter. Som hans elskede og dyrt-købte børn 

får vi lov at leve med hans løfter spændt ud som en lysende 

himmel over hele vores liv. Hans løfter er den sikre klippe-

grund, der ligger under alle områder af vores liv. Og vi ved, 

at hans løfter står fast, for han svigter aldrig sit ord.  

Tal om 
- Læs Joh 6,37 og 10,27-30. Som Guds børn har vi vis-

hed og sikkerhed for frelsen. Hvad betyder denne 

vished for jer?   

- Læs 1 Joh 1,9. Hvor rene er vi, når vi er rensede af 

Gud? (se også 1 Joh 3,3)? Hvad betyder løftet om til-

givelse for jer?  

- Læs 1 Kor 10,13. Hvordan skal vi forstå dette løfte? 
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- Læs 2 Kor 12,9. Tør vi tro løftet om, at Guds nåde er 

nok? Hvorfor kan det være svært at tro?  

- Læs Åb 3,11. Hvad betyder Jesu løfter om hans gen-

komst for jer? Hvad tænker I om, at han kan komme 

meget snart? 

Hebræerbrevet kap. 11 fortæller om mange personer i GT, 

som levede deres liv i tro og tillid til Guds løfter. Løfter, 

som de i nogle tilfælde måtte vente i årevis på at se op-

fyldt som i Abrahams tilfælde. Og det største løfte, løftet 

om frelse, så de ikke opfyldt, for det skete først, da Jesus 

kom til jorden. Men de stolede på løfternes Gud og på, at 

han ville holde sit ord. Det samme må vi gøre. Vi må leve 

vores liv på hans løfter, og lade hans løfter få betydning for 

alle områder af livet. Også i modgang og tørre tider.  

 Tal om 
- Læs Fil 4,19. Hvad lover Gud os her? Tal om, hvordan 

Gud også bruger os til at opfylde sit løfte til andre. 

- Læs Salme 32,8. Hvad betyder dette løfte for jer, 

når der skal træffes valg og tages beslutninger? Hvil-

ken betydning har det for den måde, I lever på?   

- Læs Salme 55,23 og Matt 11,28-30. Hvilke byrder vil 

Gud tage sig af? Hvordan lader I løftet om hvile få 

betydning i jeres liv? 

- Læs Rom 8,28. Nogle gange ser vi ikke livet som en 

lang løfte-opfyldelse, men oplever modgang, sorg, 

osv. Hvordan kan vi leve i tillid til Guds løfter, når 
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det sker? Hvordan kan løftet her i Rom 8,28 være en 

trøst midt i nøden? Læs også Salme 23,4. 
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6. studie: Guds løfter til den troende 

Læs Joh 3,14-18 

Møde med teksten 
- Hvad er jeres umiddelbare tanker om teksten? 

- Hvad hæfter I jer særligt ved angående Guds løfter? 

- Er der noget, som er svært at forstå? 

- Er der noget i teksten, der taler særligt til jer?  

Forståelse 
Guds løfter til den, der tror på Jesus, er ganske overvæl-

dende. Løftet her i Joh 3 er, at den, som tror, skal have 

evigt liv. Gud skabte mennesket til evigt fællesskab med 

sig, men mennesket ødelagde relationen, mistede livsfæl-

lesskabet med Gud og har sat sig selv under Guds dom og 

straf. Den evige fortabelse borte fra Gud venter. Men nu 

lover Gud, at alle som tror på Jesus, kan undgå denne for-

færdelige fortabelse. Gud lover, at den, som kaster sin til-

lid på Jesus, ikke skal dømmes til død og evig pine. Jesus 

lover det samme i Joh 5,24: Den som hører Guds ord og tror 

på Jesus er gået over fra døden til livet. Løftet er altså, at 

det evige liv i Guds fællesskab begynder allerede nu pga. 

troen, og at det skal fortsætte ind bag den anden side af 

døden for dem, som tror. Allerede nu er den troende gen-

forenet med Gud selv gennem Jesus, Livets Herre. 

Løftet om evigt liv ved tro på Jesus bunder i Guds kærlig-

hed. Så højt elskede han verden, at han var villig til at op-

fylde sine løfter og give sin egen søn hen i døden og ind 
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under dom og straf i stedet for os, der havde fortjent for-

dømmelse pga. synd, svigt og fald i vores liv. I stedet må vi 

høre, at vi ikke dømmes, fordi han blev hængt op på et  

kors (v.14). Så når vi tror på ham, der døde for vores skyld, 

så er der ingen fordømmelse for os. Læs Rom 8,1.  

Tal om 
- Hvad vil det sige at have evigt liv? Og hvad betyder 

det, at vi allerede nu har evigt liv? 

- Hvad betyder løftet om evigt liv for jer i jeres dagli-

ge liv med arbejde, familie, fritid, pligter, osv.? 

- Hvad betyder det konkret for jer, at der ingen for-

dømmelse er for den, der tror på Jesus? 

Jesus lover, at den, der drikker af det vand, han vil give, 

aldrig i evighed skal tørste. Læs Joh 4,13-14. Ethvert men-

neske har en tørst i sig efter at høre til hos Gud igen. Vi 

kan længes og tørste efter Guds nåde, efter fred og tilgi-

velse. Men når vi tror på Jesus, har vi del i dette. Så får vi 

stillet denne tørst. Og hans levende vand skal også strøm-

me i os og fra os. Læs Joh 7,37-39. Et løfte, som Gud alle-

rede gav gennem profeten Esajas i Es 58,11. Det er frelsens 

kilde med levende vand, vi får lov at øse af og plaske i (Es 

12,3). Det vand, som vasker al synd væk og renser os fuld-

stændig for skyld, så vi er rene over for Gud (Sl 51,4). I då-

bens vand renser Gud os og giver os sin ånd, så Helligånden 

nu bor i vores indre. Han er Guds nærvær, der lindrer, gi-

ver fred og stiller vores tørst. Og han er garantien på og 
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løftet om, at det evige liv, vi har fået ved tro på Jesus, en-

gang skal veksles til en ny virkelighed, hvor vi for altid skal 

se Gud ansigt til ansigt.  

Tal om 
- Hvad vil det sige at ”drikke af det vand”, Jesus gi-

ver? 

- Jesus har lovet os at sende Helligånden. Læs Joh 

14,26-27. Er det noget I erfarer? Eller noget I tror, 

selv om I ikke ser? 

- Oplever I, at den åndelige tørst slukkes, og at Guds 

fred råder i jeres hjerter?  

- Hvilken rolle spiller Bibelen for jer, når det gælder 

at holde fast i løfterne, slukke tørsten og få fred i 

hjertet? 
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7. studie: Løfter og sendelse 

Læs Matt 28,16-20 

Møde med teksten 
- Hvad er jeres umiddelbare tanker om teksten? 

- Hvad hæfter I jer særligt ved angående Guds løfter? 

- Er der noget, som er svært at forstå? 

- Er der noget i teksten, der taler særligt til jer?  

Forståelse 
Jesu fantastiske løfte om at være med os alle dage er talt 

ind i en sammenhæng, hvor han sender disciplene ud i ver-

den for at fortælle om frelsen i ham og oplære nye disci-

ple. Både løftet og sendelsen bygger på, at Jesus af Gud 

har fået givet al magt. Gennem sit liv og sin død på korset 

har han besejret syndens magt, og ved sin opstandelsen har 

han brudt dødens magt. Han er Gud selv og har Guds magt. 

Derfor har han også myndighed til at sende og til at give 

løfte om nærvær alle dage.  

Når vi som Guds børn ved tro på Jesus har fået del i hans 

løfter om frelse og evigt liv, så er vi også sat ind i den op-

gave, Guds familie (kirken), er sendt med, nemlig at bringe 

løftet om frelse i Jesus til verdens ende. For løftet til Abra-

ham om velsignelse var ikke til ham alene. Læs 1 Mos 12,1-

3. Det var et løfte til ”alle jordens slægter”, som skulle 

opfyldes gennem Abrahams efterkommer. Derfor blev han 

sendt til Kana’an for dér at grundlægge det folk og være i 

det land, Gud på en særlig måde ville bruge i opfyldelsen af 
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løftet. Derfor siger han også senere til Israels folk, at de er 

hans vidner. Læs Es 43,10-13. De skal vidne om Gud og hans 

frelse, for i overensstemmelse med løftet til Abraham vil 

Gud have sin frelse ud til alle folk på jorden. 

Tal om 
- Hvad betyder det for jer, at Jesu løfte om at være 

nær indtil verdens ende er givet ind i en sendelses-

situation? 

- Læs 2 Mos 19,5-6 og 1 Pet 2,9-10. Hvad indebærer 

det at være Guds folk?  

- Hvordan kan vi være Guds vidne-folk i et folk og en 

tid, der ikke søger Gud? 

Løftet om frelse og velsignelse var ikke tomme ord, men 

blev opfyldt gennem Jesus. Når vi tror og stoler på løftet 

om frelse i ham, er vi nu en del af Guds familie og af det 

folk, som er hans vidner. Læs Lukas 24,45-49. Guds løfte i 

GT var, at Kristus skulle dø og opstå og skaffe mennesker 

tilgivelse for synd, og at der skulle forkyndes om dette i 

hele verden. Det er denne vidnetjeneste disciplene – og vi – 

nu sendes ud i. Ved at vidne om løfternes opfyldelses i Je-

sus og om tilgivelsen ved hans død, er vi selv en del af løf-

tet for dem, der endnu ikke er kommet til tro på Guds løf-

te. Læs Joh 20,21. 

Tal om 
- Når vi tager imod løftet og tror det, sendes vi også 

med det. Hvor/til hvem sender Gud jer som vidner? 
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- Hvad tænker I om, at I selv er en del af Guds løfte 

for dem, der ikke taget imod syndernes forladelse? 

- Læs 2 Pet 3,9. Hvorfor har Gud ikke for længst op-

fyldt løftet om Jesu genkomst? Hvad betyder det for 

vores liv, vores prioriteringer og valg? 

- Læs Joh 15,26-27. Hvorfor er løftet om Helligånden 

vigtig, når vi sendes som vidner?  
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 Afsluttende refleksioner 

- Hvad har studiet lært jer om Gud og hans løfter? 

- Hvad har det lært jer om Jesus og frelsen i ham? 

- Hvad har det lært jer om at livet som Guds børn? 

- Hvad har opbygget jer mest/givet jer mest trosglæ-

de gennem dette studie? 

 

 


