
Reformationen 3: ”GLÆDE i troen”  
Tirsdag 18. Juli 2017 på sommerlejren. Leif G. Jensen 

 

1. Der var engang glæde uden sorg – og vi jagter den  
• 1 Mosebog 1-2: Glæden: Se, hvor godt!  
• 1 Mosebog 3: Uden Gud -> Synd, død, sorg og 

smerte 
 
2. Glæden her i livet findes kun ”efter sorg” – og ”blandet 
med sorg” 

• Luk 15,11ff 
• Job 1-2 

 
3. Glæde i troen / i Gud 

• Kende Gud 
• Kende vort frafald, synefaldet 
• Kende Frelsen og Frelseren 
• Kende HISTORIEN  

o vores personlige historie 
o frelseshistorien 

- giver mod på at leve i en verden med synd, sorg og død. 
 
4. Glæde i troen har et fast håb om at den dag kommer, da 
der for evigt er glæde uden sorg. 

• Åb 21,3-4: Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og 

døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller 

skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var 

før, er forsvundet. 

Find glæde i troen! 

Gud Fader og skabelsen 
 
Jeg tror på Gud Fader, den 

almægtige, himmelens og 

jordens skaber. 
 

Det vil sige:  

Jeg tror, at Gud har skabt mig og 
alle andre skabninger;  
 

at han har givet mig legeme og 
sjæl, øjne, øren og alle lemmer, 
fornuft og alle sanser  
 

og endnu opholder alt dette;  
at han giver klæder og sko, mad 
og drikke, hus og hjem, hustru 
og børn, marker, kvæg og alt, 
hvad jeg ejer;  
 

at han rigeligt og dagligt sørger 
for alt, hvad jeg behøver til 
næring for dette legeme og liv, 
skærmer mig mod al fare og vogter og bevarer mig mod alt ondt.  
 
Og alt dette gør han af lutter faderlig og guddommelig godhed og 
barmhjertighed uden nogen fortjeneste og værdighed hos mig.  
For alt dette skylder jeg at takke og prise ham og tjene ham og være ham 
lydig. 
Det er vist og sandt. 
 

Glad over at have livet og over alle skabninger / Glad for 

bolig og det vi ejer / Glad for beskyttelse / Glad for at Gud 

gør alt det i barmhjertighed / Glæden udtryk i tak, tjeneste 

og lydighed. Glæde over min almægtige Far. 



Find glæde i troen! 

Guds Søn og genløsningen 
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds 

enbårne Søn, vor Herre, som er 

undfanget ved Helligånden, født af 

Jomfru Maria, pint under Pontius 

Pilatus, korsfæstet, død og 

begravet, nedfaret til Helvede, på 

tredje dag opstanden fra de døde, 

opfaret til Himmels, siddende ved 

Gud Faders, den almægtiges, højre 

hånd, hvorfra han skal komme at 

dømme levende og døde. 

 

Det vil sige:  
Jeg tror, at Jesus Kristus, sand Gud, 
født af Faderen i evighed, og tillige 
sandt menneske, født af jomfru 
Maria, er min Herre,  
 

som har genløst mig fortabte og fordømte menneske, erhvervet og vundet 
mig fra alle synder, fra døden og fra Djævelens magt,  
ikke med guld eller sølv, men med sit hellige og dyrebare blod og med sin 
uskyldige lidelse og død,  
 

for at jeg skal være hans egen og i hans rige leve under ham og tjene ham i 
evig retfærdighed, uskyldighed og salighed,  
 

ligesom han er opstanden fra de døde, lever og regerer i evighed.  
Det er vist og sandt. 
 

Glæde over at Jesus er den, han er / glæde over at han har 

købt mig / glæde over prisen han betalte / glæde over at 

være / glæde over at leve under ham / glæde over at 

betyde noget / glæde over at Jesus lever. 

Find glæde i troen! 

Helligånden og 
levendegørelsen 
 
Jeg tror på Helligånden, en 

hellig, almindelig kirke, de 

helliges samfund, syndernes 

forladelse, kødets opstandelse 

og et evigt liv. 

 

Det vil sige:  
Jeg tror, at jeg ikke af egen 
evne og kraft kan tro på Jesus 
Kristus, min Herre, eller komme 
til ham,  
 

men Helligånden har kaldet mig 
ved evangeliet, har oplyst mig 
med sine gaver, har helliget og 
bevaret mig i den rette tro,  
 

ligesom han kalder, samler, oplyser og helliger hele den kristne menighed 
på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den rette ene tro.  
 

I denne kristne menighed forlader han daglig mig og alle troende al synd 
rigelig  
 

og vil på den yderste dag opvække mig og alle døde og i Kristus give mig 
samt alle troende evigt liv. Det er vist og sandt. 

 

Glæde over at tro, selv om jeg ikke kan tro / Glæde over, at 

Helligånden gør 4 ting for mig / Glæde over at han gør det 

samme med andre + samler / Glæde over tilgivelsen / 

Glæde over opstandelsen / Glæde over det evige liv. 


