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En spontan fællesbøn i Københavns Lufthavn og siden mødet med en fremmed 

kultur og meget umiddelbar trospraksis i Etiopien får teolog og forfatter Henrik 

Højlund til at stoppe op. Han mærker en uro – næsten et ubehag – i sin egen 

køligere tro, der får ham til at stille spørgsmålet: Er det muligt at tro på Gud 

med større overbevisning og mindre blufærdighed? Også i en helt almindelig 

dansk hverdag?

Jeg tror, du er her er Højlunds forsøg på at komme det ”dobbelte regnskab” med 

gudstroen til livs. Fra sig selv kender han til blufærdighed og forlegenhed, en 

lyst til næsten ikke at stå ved sin tro, selvom han – også offentligt – bekender 

sig som et troende menneske. I bogen sætter han sin tøven i perspektiv ved 

give et bud på, hvordan man kan lade sig inspirere af impulser fra fremmede 

egne og i højere grad vove troen.

Jeg tror, du er her er en afvæbnende og indsigtsfuldt bog om at tro på Gud.  

Et vedkommende portræt af, hvordan kampen med troen kan se ud i dag  

– i Danmark i år 2019.
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Jeg tror,
 du er her

Bogen er en del af Bibelselskabets udgivelseslinje ”kultur, tro og eksistens”, som bidrager til 
en levende debat og refleksion over tidens og eksistensens store spørgsmål – inspireret af 
Bibelen og kristendommen. 
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UDKOMMER 3. OKTOBER

Henrik Højlund (f. 1960), præst i Aarhus Bykirke, forhen-
værende sognepræst i Østjylland og København. Desuden 
forfatter til flere bøger om kristendom og eksistens, bl.a. 
Mærk Gud (2013), der fik mange læsere.


