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 Fredag  3. Kl. 17,30. ADVENTSFEST med spisning. 
   Kl. ca. 18,30. Møde ved Anna-Marie og  
   Hans Jørgen Hansen. 
    
    

 Onsdag  8. Bedemøde kl. 19. 
   Kl. 19,30. Vi synger julen ind ved 
   Hedenstedkoret. 
    

 Tirsdag 14. Kl. 14,30. Eftermiddagsklub. 
e   Møde ved Per Weber, Hinnerup. 
    
 Onsdag 15. Bibelkredse i hjemmene. 
    
 Onsdag 29. Kl. 19. JULEFEST. Tale ved DFS-konsulent  
   Britta Bank Møller, Kolding. 
    
    
    
    
    
    
  . 

 

 
 

Borgerskab 

 
Men vort borgerskab er i himlene, derfra venter vi også Herren 
Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vort fornedrede 
legeme og give det skikkelse som hans herliggjorte legeme med 
den kraft, hvormed han kan underlægge sig alt.   
             Filipperbrevet 3,20-21 
 
Når vi bliver født, får vi automatisk borgerskab i Danmark. Vi får 
alle de rettigheder, som samfundets love giver os. 
   Når vi i dåben bliver genfødt, får vi borgerskab i Guds rige, i 
himlen. Der er virkelig tale om en ny fødsel, for som der står i 
Romerbrevet 6, så blev vi ”begravet med ham i dåben til døden, 
for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved 
Faderens herlighed, skal leve et nyt liv.” Vi må i tro tage imod det, 
vi har fået i dåben og leve dette nye liv. Vi har fået Gud som far, 
Jesus som bror og Helligånden som vejleder. 
   Det er meget nærliggende, at vi er mest optaget af vores 
jordiske borgerskab og af alt det synlige, der er lige omkring os. 
Der skal vi også leve ærligt og redeligt uden at lade os gribe og 
dirigere af tidsånden. 
   Men gennem borgerskabet i himlen, med troen på Jesus og 
Guds kærlighed i hjertet og vejledet af Helligånden er der netop 
hjælp at hente til at leve et godt, kristent hverdagsliv. Guds rige er 
et tilgivelsens rige, og når vi lever i tilgivelsen, da er det ikke kun 
noget, vi får, men også noget, vi giver. 
   Det himmelske borgerskab plejer vi ved at leve nær sammen 

med Jesus i bøn og ved bibellæsning, så han kan få mulighed for 
at sætte sit præg på os og fylde os med sin kærlighed. Den må vi 
så tage i brug over for ethvert menneske, som vi møder. Vi skal 

kort sagt ”leve på jorden med øjnene vendt imod himlen.” 

 

 

 


