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Guds trofasthed – Han er altid med os!

Allerede 600 år før det skete – forudsagde Gud Israels 400 år i slaveri 
i Egypten (Til Abram) og gentog det til Jakob 430 år før Israel 
udvandrede.  Gud fortalte Moses Hans handleplan og udfaldet af 
denne førend Moses gik til Farao. GUD er trofast – fortæller os på 
forhånd så vi kan ”have ro på” når det sker. 

Gud ledte Israels folk  af en omvej, fordi de ikke var parat til kamp. 
(= omsorg/trofasthed) Israels folk  var blevet flygtninge

Jesus fortæller på forhånd om sin lidelse, død, opstandelse. (Matt 
16.21) (= omsorg/trofasthed )

Synet fra Valdres, Norge 1968: Gud fortæller på forhånd hvad der 
kommer til at ske. . (= omsorg/trofasthed)

Jesus giver os en handleplan: Matt 28.18 og minder os om: ”Jeg er 
ALTID hos jer lige til denne verden ophører. . (= omsorg/trofasthed)

´ 2. Mos. 13:17-22

´ Skyen forlod dem ikke om dagen og ildskyen 
forlod dem ikke om natten. GUD FORLADER DEM 
IKKE / Er ALTID med/Er trofast

´ Gud er trofast- både når vi ser Hans ledelse i 
vores livsvandring (historie) indtil i dag og når vi 
ser fremad.

´ Han FORLADER OS ALDRIG /er ALTID hos os

´ Del en oplevelse fra dit liv, hvor Jesus talte på forhånd til dig 
om: hvordan du skulle handle/hvad der vil ske/råd i en 
situation/drøm/billede/syn. Har du oplevet at Gud har talt til 
dig igennem sit ord? Del med de andre om hvornår, hvordan 
og hvad resultat der kom ud af, at Gud talte til dig.

´ Hvordan talte Gud ind i dit liv, da du skulle lave øvelsen: Hvis 
du for altid, skulle forlade dit hjem & land i morgen. Hvad har 
så værdi for dig, at tage med?

´ Hvad betyder det for os som Guds folk at Jesus ALTID er hos 
os?

´ Tak for frihed til at mødes i små og store grupper i kirken.

´ Bed for gudstjenesten på søndag hvor Gabriella Hansen skal 
døbes

´ Bed for vores tjeneste i Myanmar, Nord Afrika, Columbia og 
Panama.

´ Bed for de forsatte forberedelser til årets sommerlejr i uge 29.


