Sejren er vor!

Mark 16,1-7
Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor,
og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt
om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var
stået op. Og de sagde til hinanden: »Hvem skal vi få til at vælte stenen
fra indgangen til graven?« Men da de så derhen, opdagede de, at
stenen var væltet fra. For den var meget stor. Og da de kom ind i
graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de
blev forfærdede. Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I
søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er
ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og sig til
hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal
I se ham, som han har sagt jer det.«

1 Kor 15, 13-20
Hvis der ikke findes nogen opstandelse fra de døde, er Kristus heller
ikke opstået; men er Kristus ikke opstået, er vores prædiken tom, og
jeres tro er også tom. Vi kommer så også til at stå som falske vidner
om Gud, fordi vi har vidnet imod Gud, at han har oprejst Kristus, som
han altså ikke har oprejst, hvis døde ikke opstår. For hvis døde ikke
opstår, er Kristus heller ikke opstået; men er Kristus ikke opstået, er
jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder, og så er også de, som er
sovet hen i Kristus, gået fortabt. Har vi alene i dette liv sat vort håb til
Kristus, er vi de ynkværdigste af alle mennesker.
Men nu er Kristus opstået fra de døde som førstegrøden af dem, der er
sovet hen.

Rom 8, 31-39
Hvad er der mere at sige! Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han,
som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med
ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør
retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere, han er
opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan
skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller
nøgenhed? Fare eller sværd? – som der står skrevet:
På grund af dig dræbes vi dagen lang,
vi regnes for slagtefår.
Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vis
på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende
eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe
eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus,
vor Herre.
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Uforsagt, hvordan min lykke
end i verden blive må,
det er dog et mesterstykke,
som jeg daglig pønser på.
Når jeg kun i nåden står,
uforsagt, ihvor det går.

2
Uforsagt, når andre plager
med bekymring deres sind;
når jeg kun min Gud behager,
går jeg rolig ud og ind.
Når jeg kun i nåden står,
uforsagt, ihvor det går.

3
Uforsagt, når andre sukker
under deres trange kår,
jeg på Herrens nåde pukker,
resten sørger jeg ej for.
Når jeg kun i nåden står,
uforsagt, ihvor det går.

4
Uforsagt, når andre skrækkes,
frygter for den onde dag,
ved Guds nåde trygt jeg dækkes,
ham befaler jeg min sag.
Når jeg kun i nåden står,
uforsagt, ihvor det går.

5
Uforsagt, når andre gruer
for at dø, jeg gruer ej;
jeg min krone hisset skuer:
Skulle jeg da grue? Nej!
Når jeg kun i nåden står,
uforsagt, ihvor det går.

6
Søde Gud, lad mig din nåde
altid have her! Du må
gerne for min lykke råde,
når det hist mig vel må gå.
Når jeg kun i nåden står,
uforsagt, ihvor det går.
Ambrosius Stub 1754-58.

