
Skattejagt i Galaterbrevet J 
Kapitel 1 

Hvem er Gud? 
(hvad kendetegner ham) 

Hvad har han gjort? Hvem er vi? 
(vores nye identitet) 

Hvordan lever vi? 
(i lyset af vores nye identitet) 

Vores far (v. 1+3) Oprejste Jesus fra 
de døde (v1) 

Givet sig selv hen 
for os for vores 
synder (v4) 

Revet os ud af den 
nuværende onde 
verden (v4) 

Kaldte os ved Kristi 
nåde (v6) 

Åbenbaret Jesus 
(v12+16) 

Udset os (v15) 

Kalder os (v15) 

Guds børn (v1) 

Brødre og søstre (v11) 

Kristi tjenere (v10+12) 

Forkynde evangeliet (v16) 

Prise Gud (v24) 

 
 

Kapitel 2 
Hvem er Gud? 
(hvad kendetegner ham) 

Hvad har han gjort? Hvem er vi? 
(vores nye identitet) 

Hvordan lever vi? 
(i lyset af vores nye identitet) 

 Gør ikke forskel på 
mennesker (v6) 

Korsfæstet med Kristus 
(v19) 

Giver ikke efter for falske brødre. 

 Guds søn elsker mig 
(v20) 

Vi er døde for loven - for at leve for Gud (v19) 

 Guds søn gav sig 
selv hen for mig 
(v21) 

Vi er retfærdige - af tro 
uden lovgerninger (v16) 

Ikke som hyklere – tager ikke farve af 
dem vi er sammen med – lever på den 
samme måde uafhængig af omgivelser. 

 Kristus lever i mig (v 
20) 

  

 Givet nogle kraft til 
at være apostle (v8) 

  

 Betroet evangeliet 
til os (v7-8) 

  

 Givet os frihed i 
Kristus (v4) 

  

 Gjort os retfærdige - 
af tro uden 
lovgerninger (v19) 

  

 
  



 
Kapitel 3,1-14 

Hvem er Gud? 
(hvad kendetegner ham) 

Hvad har han gjort? Hvem er vi? 
(vores nye identitet) 

Hvordan lever vi? 
(i lyset af vores nye identitet) 

 Lovet os Ånden ved 
troen (v14) 

Jesus er korsfæstet 
(v1) 

Blevet en 
forbandelse (v13) 

Løskøbte os (v13) 

Giver Ånden (v5) 

Gør undergerninger 
(v5) 

Af tro erklærer Gud 
folkeslagene 
retfærdige (v8) 

Velsigner de som 
har troen (v9) 

Forbander alle der 
ikke bliver ved 
lovbogen (v10) 

Abrahams sønner (v7) 

Løskøbte (v13) 

Retfærdige …. 

Begyndte i Ånden (v3) 

Høre i tro (v2+5) 

… som lever af tro (v11) 

 
 

Kapitel 3,15-29 
Hvem er Gud? 
(hvad kendetegner ham) 

Hvad har han gjort? Hvem er vi? 
(vores nye identitet) 

Hvordan lever vi? 
(i lyset af vores nye identitet) 

Gud er én. Givet et løfte til 
Abraham og Jesus. 

Giver arven ved et 
løfte. 

Guds børn ved troen på 
Kristus Jesus. 

Vi er blevet gjort 
retfærdige af tro. 

Iklædt Kristus. 

Arvinger i kraft af Guds 
løfte. 

Vi er alle én i Kristus. 

Vi lever ikke længere under en 
opdrager (loven). 

 
Kapitel 4 

Hvem er Gud? 
(hvad kendetegner ham) 

Hvad har han gjort? Hvem er vi? 
(vores nye identitet) 

Hvordan lever vi? 
(i lyset af vores nye identitet) 

 Sendt sin søn v4 

Løskøbt dem der var 
under loven = alle 
v5 

Sendt sin søns ånd i 
vores hjerter v6 

Børn – har barnekår 

Arvinger til Guds rige 

Blevet kendt af Gud 

Børn i kraft af et løfte 
v28 

 

Stå fast og ikke igen lade os tvinge os i 
trældomsåg 

Være ivrig for det gode v18 

 

 



Kapitel 5 
Hvem er Gud? 
(hvad kendetegner ham) 

Hvad har han gjort? Hvem er vi? 
(vores nye identitet) 

Hvordan lever vi? 
(i lyset af vores nye identitet) 

Han står dem imod 
som vil leve i kødet 
v17 

Frelst os ved tro v6 

Givet retfærdighed 
ved tro v5 

Han skaber frugter 
ved sin Ånd v22 

Kaldet til frihed v13 

Vi er drevet af Ånden 
og derfor ikke under 
loven v18 

Vi er arvinger v21 

 

Vi elsker vores næste som os selv v14 

Som dem der har korsfæstet kødet v24 

Vi skal leve i Ånden og vandre i Ånden 
og ikke følge kødets lyst v16 m.fl. 

Vi lever så Åndens frugter bliver synlige 
v22 

Vi lever i det håb som troen giver v6 

Vi tjener hinanden i kærlighed v13 

 
 
 


