
 

 
Etterfølgelse - Elske Gud - Identitet 
Temaet for høsten er ETTERFØLGELSE. Grunnlaget for etterfølgelse er Guds invitasjon til å følge 
han og ta imot vår nye identitet. Vår identitet er med å former heler vårt liv, våre tanker, ord og 
handlinger. Identitet kan beskrives som ditt selvbilde eller selvoppfatning. Hva ser du når du ser inn i 
speilet? En glad, trist, trøtt, rynkete osv. person? Liker du det du ser? Har du noen gang prøvd å se 
bak det ytre som speilet viser og spurt deg selv: Hvem er jeg? Hva er sant om meg? Hva former min 
identitet, selvoppfatning? Å bli en kristen handler ikke om å be Jesus inn i mitt rike og spør Jesus om 
«å følge meg». Gud inviterer oss inn i Hans Rike og sier: «Følg 
meg». Når vi sier ja til Jesus, skjer det en identitets forandring i 
våre liv. «Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det 
gamle er borte, se, det nye er blitt til!» (2 Korinter brev 5:17). 
Det er en endring som berører alle sider av vårt liv. Gud tar 
selv bolig i oss ved sin Hellige Ånd og ønsker å fortelle oss 
hvem vi er. Spørsmålet er: Hva er det Nye vi får når vi følger 
etter Jesus og hva er det gamle vi skal legge av oss. I 
Romerbrevet 5 blir det nye og det gamle satt opp mot hverandre ved å bruke Adam som 
representanter for det gamle og Kristus for den nye. Se spørsmålene nedenfor.  
 

Adam Kristus 
Synden kom inn i verden på grunn av ett 
menneske (adam), og med synden kom 
døden. Og slik rammet døden alle mennesker 
fordi alle syndet.  Romerbrevet 5:12 

Men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye 
større: Den gis i overflod til de mange på grunn 
av nåden fra det ene mennesket Jesus 
Kristus. Romerbrevet 5:15 

Døden fikk herredømme på grunn av ett 
menneskes fall.  Romerbrevet 5:17 
 

Hvor mye mer skal da ikke de som tar imot 
Guds store nåde og rettferdighetens gave, 
eie livet og få herredømme ved den ene, 
Jesus Kristus. Romerbrevet 5:17 

Altså: Som ett menneskes fall ble til 
fordømmelse for alle mennesker, 

slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til 
frifinnelse og liv for alle. 

Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de 
mange til syndere, Romerbrevet 5:18-19 
 

skal nå den enes lydighet gjøre de mange 
rettferdige. Romerbrevet 3.18-19 
 

Det gamle livet: Skyld; Skam; Fordømmelse; 
Ulydighet; Mindreverdighet; Jeg er ikke god nok;  
Jeg skulle/burde; Stolthet; Selvmedlidenhet ... 

Det nye livet: Nåde; Akseptasjon; Tilgivelse 
Lydighet; Overflod av liv; Frifinnelse; 
Rettferdighet; Fred; Glede ... 

 
Veien til å leve med en ny identitet er hver dag å gi fra oss, legge av oss det gamle. Det er det 
Jesus Kristus døde for, som vi ikke skal bære. Det er når vi legger av oss og i tro tar imot vår 

nye identitet som Kristus har gitt oss at vi forandres innen ifra. «Og vi, som uten slør for 
ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet 

til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd». 2 Korinter brev 3:18 
 
Læringsmål:  

● Jeg har forstått at det kristne liv ikke handler om å be Jesus inn i mitt Rike, men at Jesus ber 
oss inn i Sitt Rike og gir oss en ny identitet.  

● På grunn av Kristi død og oppstandelse velger jeg å legge av og gi fra meg det gamle, for i 
tro å ta imot min nye identitet som Jesus Kristus har gitt meg.   

● Jeg forstår at Guds ord er ånd og liv og sannheten i Ordet har kraft til å forvandle mitt. 



 

Bibelvers:  
● 2 Korinter brev 5:17 
● Romerbrevet 5:12-19 
● Romerbrevet 6:1-11 
● 2 Korinter brev 3:18 

 

Oppdage og dele: 
● Hva tenker du er forskjellen å be Jesus inn i vårt rike kontra at han ber oss inn i sitt rike og 

sier: Følg meg! (Se bilde) 
● I Romerbrevet 5 blir det nye og det gamle satt opp mot hverandre ved å bruke Adam som 

representanter for det gamle og Kristus for den nye. Les innledningen over og tekstene fra 
Romerbrevet. Hva er forskjellen på det nye og det gamle? Hva kan det bety for deg og meg?  

● Nedenfor finner dere sangen: Du sier. Dere kan eventuelt hører på sangen eller lese gjennom 
teksten. Hva taler den til deg?  

● Vår identitet handler mye om hva vi speiler oss i. Hva vi sier til oss selv. Hvem vi 
sammenligner oss med osv. Vår sanne identitet finner vi bare når vi speiler oss i Guds Ord. 
Del versene som dere finner i «speilet» nedenfor. Les noen hver. Hva sier det om vår identitet 
i Jesus Kristus?  

 
Følge, leve, be:  
● Hva er det viktigste Gud taler til deg personlig i møte med disse ordene? 
● Hva trenger du å legge av i forhold til det gamle for å kunne ta imot din nye identitet?  
● Hvordan kan dere som gruppe hjelpe hverandre til å følge etter Jesus i hverdagen?  
● Kanskje skal du skrive ut ordene i speilet og henge de opp på ditt speil? Eller legge de inn 

som ett bilde på din telefon?  
 
Sangen: Du sier (av David Østby - Kan eventuelt høre den på Spotify eller Youtube)  
 
Så altfor mange stemmer sier at jeg ikke holder mål. 
Men jeg bekjemper løgnen som har påført meg så mange sår. 
For jeg er mer enn summen av hvert høye fjell, hver dyp dal, 
Og om mitt mot vil svikte, la meg huske på hvert ord Du sa. 
 
Du sier jeg er Din, selv på min verste dag. Du sier jeg er sterk, når jeg tror jeg er svak. 
Du sier jeg er nok, når jeg ikke strekker til, når jeg ikke selv kan gå, så bærer Du mitt liv. 
 
Det eneste jeg bryr meg om er hvem du sier at jeg er 
For jeg har funnet sann identitet i hvem jeg er i deg 
 
Og jeg tror, ja jeg tror Dine ord om meg Ja, jeg tror 
 
Nå er tiden kommet for å gi Deg alt jeg er og har  
Du skal få hver seier, Gud, og Du skal få hvert nederlag. 
 
Du sier jeg er Din, selv på min verste dag. Du sier jeg er sterk, når jeg tror jeg er svak. 
Du sier jeg er nok, når jeg ikke strekker til, når jeg ikke selv kan gå, så bærer Du mitt liv. 
 
 



 

 
Speilet: Vår nye identitet:  
 

 


