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GT – en introduktion

Formål: 
At give teenagerne en introduktion til og et større kendskab til Det Gamle Testamente.

Forslag til programforløb:

Tidsforbrug Programpunkter Materialer og ressourcer Ansvar

15-20 min. Aftenopstart – rammerne for aftenen sættes. 
Crowdbreaker/indledning/bøn/sang.

Arbejdsark

10 min. Labyrint Tørklæder og malertape 

10 min. Undervisningsdel a)

15 min. Undervisningsdel b) Opgaveark

10 min. Undervisningsdel c)

10 min. Opfølgning - bøn

? Forfriskning og hygge

1. Crowdbreaker – skriftstedsræs
Begynd aftenen med en lille tosset leg, der hedder ”Skriftstedsræs” (Se sidst i denne fil).

− Inddel teengruppen i hold, så der er ca. 4-5 teenagere i hver gruppe. Det gælder om at komme 
hurtigst muligt gennem de 6 poster, som grupperne finder ved hjælp af skriftsteder. Det første 
skriftsted (se arbejdsarket) henviser til ovnen i køkkenet. I ovnen findes et skriftsted, som 
henviser til talerstolen osv. (Legen kræver, at I er i et missionshus, sognegård eller lignende; 
ellers må nogle poster måske udelades).

− Når det sidste skriftsted er fundet gælder det om at være først tilbage ved samlingsstedet. 
Teenagerne skal vide, hvor mange skriftsteder, de skal finde.

− I starter med at give dem det første skriftsted, som henviser til et sted, hvor de finder næste 
skriftsted osv. Det eneste teenagerne skal have er en bibel. Jeres forberedelse: Skriftstederne skal 
placeres på forhånd!

2. Igangsætningsaktivitet: ”Labyrint”
Denne leg kræver lidt forberedelse. I skal bruge ca. 30 m2 fri gulvplads. På gulvet skal der laves 4 ”baner” 
af malertape. De 4 baner skal starte i hver deres hjørne og alle ende i midten. Det er vigtigt, at de fire 
baner er lige lange, og det er vigtigt, at de skal gå lange omveje og ud og ind af hinanden før de når 
midten. Banerne skal være ca 30-50 meter lang (Men – alle baner skal være LIGE lange!).

Gennemførelse: Teenagerne inddeles i 4 grupper, og hver gruppe vælger 1 person, som får bind for 
øjnene. Hver gruppe placeres i hver deres hjørne. Personerne med bind for øjnene placeres ved banernes 
begyndelse i hjørnerne. Legen går nu ud på, at personerne med bind for øjnene skal gå med fødderne på 
hver side af malertapebanen helt frem til midten, som er
målet. Men – de kan ingenting se. Derfor skal hvert hold skal nu guide sin person ved at råbe hvor han/hun 
skal gå hen. Det er meget vigtigt at hele holdet skal blive i hver sit hjørne og råbe, da det øger legens 
pointe. De 4 med bind for øjnene skal lytte til sit holds anvisninger og ignorere de andre. 1. hold i mål er 
vinder.
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3. Undervisning

a. Opfølgning på ”Skriftstedsræs” og ”Labyrint”
Tal først med teenagerne om deres kendskab til GT, og om de f.eks. læser mere i det end i
NT, og hvorfor/hvorfor ikke …

Brug ”Skriftstedsræs” som et billede på, hvad mange mener, er det eneste man kan få ud af
GT: Lidt sjov, fordi der står så meget mærkeligt i GT. Men gå hurtig videre.

Tal dernæst med teenagerne om, hvor vigtigt det er at kende GT. I GT lærer vi rigtig meget om, hvem og 
hvordan Gud er, og hvordan han handler. Brug ”Labyrint” som et billede på, hvor vigtigt det er at kende 
Guds stemme i vores hverdag. Spørg teenagerne til, hvordan Gud kan tale til os i hverdagen. 

Pointe: Desto bedre vi kender hans stemme, desto nemmere er det at høre, om det er Gud, Satan eller os 
selv, der taler.

b. Undervisningsdel – GT’s bøger
Bed teenagerne om at slå op i indholdsfortegnelsen  i deres bibler.

GT’s bøger kan deles op i 3 grupper: De historiske bøger, de poetiske bøger og de profetiske bøger. Bed 
dem gætte på, hvor langt den første gruppe går. (Svaret er 1. Mos – Ester.)

Gruppeopgave til de historiske bøger: Inddel teenagerne i grupper bestående af 4-5 i hver. Giv dem 
opgavearket1 i udklippet tilstand. Opgaven er at lægge de bibelske personer i den rigtige rækkefølge 
afhængig af, hvornår de var til i verdenshistorien. Denne opgave skal kun medtages, hvis I har teenagere 
med et rimeligt kendskab til bibelen. Giv dem ca. 2-3 min og løb derefter kort igennem den rigtige 
rækkefølge: Adam – Metusalem – Abraham – Isak – Jakob – Josef – Moses – Samson – Saul – David – Salomo – 
Esajas.

Spørg derefter teenagerne til den næste gruppe af bøger: Fra Job-?. (Svaret er Job – Højsangen). Hvis du 
som teenleder har lyst, kan du for sjov læse f.eks. fra Højs 4,1-2, så de får lidt indtryk af bibelens 
mangfoldighed! Men læs også f.eks. Sl 23 eller et andet sted i poesibøgerne, som har stor betydning for 
dig.

Den sidste gruppe går sjovt nok fra Esajas – Malakias. Læs Es 53,1-9. Tal med dem om profetien, og gør 
især opmærksom på vers 5. Vis teenagerne hvor stort det er, at Gud har talt så konkret om Jesus via 
Esajas – mange hundrede år før Jesu fødsel. Fremhæv, at dette er blot et af mange steder, hvor GT har 
profetier om Jesus og Guds frelsesplan.

c. Frelsen på GT’s tid
Fortæl bibelhistorien på rekordtid: Gud skabte mennesket, mennesket syndede. Gud udvælger et folk 
(jøderne), hvorigennem han ønsker at gennemføre sin frelsesplan. Dette sker, da hans egen søn fødes for 
at frelse verden gennem sin død og opstandelse. 

Spørg derefter til, hvordan mennesker som levede på GT’s tid blev frelst. Desværre vil mange nok svare 
’ved at leve efter de 10 bud’, eller ved at ofre en due eller to! Det sidste er heller ikke ligeså forkert som 
det første. Men - afslut med at indskærpe at de også i det gamle testamente blev frelst ved tro på Gud og 
ikke pga. gerninger eller en due. Hvis mennesker kunne blive frelst på den måde, havde Gud aldrig sendt 
sin søn i døden. Mennesker, som har levet før Jesus, blev frelst ved at tro på Gud ligesom os i dag.

Ofringerne er et billede på det offer, Gud senere ved skal komme, hans egen søn. Brug evt. Es. 53,1-9 
igen.
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4. Opsamling og bedefællesskab

a. Saml op på aftenens vigtigste ting. Lad teenagerne stille spørgsmål m.v.

b. Bedefælleskab - bedeemner:
− Teenagernes konkrete bedeemner
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Skriftstedsræs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovnen Es 48,10 Men jeg har lutret dig, ikke som sølv, i lidelsens ovn har jeg 

prøvet dig. 
 
Talerstolen 2 Mos 20,19 og de sagde til Moses: »Du skal tale til os, så lytter vi; men 

Gud må ikke tale til os, for så dør vi.« 
 
Trappen Ez 40,34 Dens forrum vendte ud imod den ydre forgård; på dørposterne 

på begge sider var der palmetter, og trappen havde otte trin. 
 
Skraldespand  Klages 3,45 Du har gjort os til skarn og til affald blandt folkene, 
 
Klaver Ez 33,32 For dem er du som en, der synger om elskov med dejlig 

stemme til smuk musik; de hører på dine ord, men de handler ikke efter 
dem. 

 
Toilet 5 Mos 23,14 Du skal have en teltpløk med dig foruden dine våben, og 

før du sætter dig derude, skal du grave et hul med den; bagefter skal du 
dække din afføring til. 

 
Den sidste… Ordsp 26,19 sådan er den, der narrer sin næste og siger: »Det var bare 

for sjov!« 

 
Es 48,10 

 
2 Mos 20,19 

 
Ez 40,34 

 
Klages 3,45 

 
Ez 33,32 

 
5 Mos 23,14 

 
Ordsp 26,19 
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