
 
 

  TeenTools – Event 
   ”Forkyndelse på Stedet” 

 

iBelieve – En hellig helt 

Formål: Teenagerne skal prøve at stoppe op for den dobbelthed, der ligger i Jesus, som 

på den ene side er den perfekte, hellige helt og samtidig den ydmyge tjener. 

Forslag til programforløb: 

Tid Programpunkter Materialer Ansvar 

5 min. 1. Crowdbreaker 
Teamwork 

  

15 min. 2. Igangsætningsaktivitet 
Refleksionsspil 

Billeder  

7 min. 3. Refleksionsaktivitet 
Hvem er Jesus? 

  

25 min. 4. Undervisning 
iBelieve – En hellig helt 

  

15 min.  5. Opfølgning og bøn Papir og kugle-
penne 

 

 

1. Crowdbreaker 

Teenagerne deles i to hold, der stiller sig på en lang række. Hver person placerer sin 

højre hånd på højre skulder af personen foran. Alle løfter venstre ben, som personen 

bagved så tager fat i med sin venstre hånd. Den bagerste person løfter venstre fod, 

selvom den ikke bliver holdt fast. 

Holdet skal nu bevæge sig frem på denne måde. Det hold, der kom først over den aftalte 

målstreg, har vundet. 

 

2. Igangsætningsaktvitet 

Teenagerne deles ind i hold af fire personer. Hver teenager får fem tilfældige billeder, 

resten ligges i en bunke midt på borde. Billeder findes i bilaget. 

En af teenagerne vælger et af sine billeder og sætter en betegnelse eller begreb på, fx 

svigt. Det gælder om ikke at sige en for tydelig betegnelse eller begreb (at sige ring ved 

et billede af ringe er for let!) - det må gerne være lidt udfordrende. Dette billede 

lægger teenageren ud på bordet med bagsiden opad. 
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De andre på holdet skal også vælge et af deres billeder, som de synes viser eller 

symboliserer svigt på den ene eller anden måde. Det valgte billede lægges ud på bordet 

med bagsiden opad. 

Når alle har lagt et billede ud, blandes de og vendes. Nu skal de andre på holdet for sig 

selv gætte, hvilket billede personen, der sagde svigt, har lagt ned. Når alle har fundet 

det billede, de tror det er, fortæller de det til hinanden. Først når alle har gættet, må 

de fortælle, hvilket der er deres eget. 

Den eller de personer, der gætter rigtigt, får et point (teenagerne noterer selv ned). 

Hvis ingen gætter rigtigt for personen, der sagde svigt et minus point. Dette gøres for at 

de ikke bare siger noget, der er umuligt at gætte, så de andre ikke får point. 

De billeder, der er brugte, lægges til side, og alle tager et nyt billede fra bunken. Alle 

skal hele tiden have fem billeder på hånden. Den næste person vælger en betegnelse 

eller et begreb til et af sine billeder og lægger dette med bagsiden opad ud på bordet. 

De andre vælger ligeledes, og sådan fortsætter spillet, indtil der ikke er flere billeder 

tilbage 

 

3. Refleksionsaktivitet 

Teenagerne skal arbejde med spørgsmålet: ”Hvem er Jesus?” 

Til dette kunne det være relevant, at de selv skal finde nogle bibelsteder, der siger, 

hvem Jesus er. Hvis det er for stor en mundfuld, kan du i stedet give dem nogle steder, 

som de så skal snakke om. Det kunne være: 

 Joh. 14,6 ”Jeg er vejen, sandheden og livet… ” 

 Joh. 10,11 ”Jeg er den gode hyrde…” 

 Joh. 13,19 ”… at jeg er den jeg er.” 

 

4. Undervisning 

Jesus er en hellig helt. Han er Gud. I oplægget iAm - En hellig herre hørte vi, at Gud er 
den, han er. Ham skal vi ikke lave om på. Hvordan hænger det så sammen med, at Jesus 
også er Gud, når Gud nu er, den han er? 
 
Vi starter med Jesu fødsel. Han fødes som 100% menneske (dog uden synd), og samtidig 
er han allerede 100% Gud. Jesus blev ikke Gud ved fødslen, det var han allerede, og det 
har han altid været. Hebræerbrevet kap. 1 v. 3 siger det på denne måde: ”Han er Guds 
herligheds glans og hans væsens udtrykte billede…” Da Jesus bliver født, er han stadig 
lige så meget Gud, som han var og stadig er, men han fik et menneskes skikkelse. 
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Gud blev menneske julenat. En enkelt overvejelse i den søde juletid, som vi kalder det, 
er det lyserøde billede, der tegnes af Jesu fødsel julenat. Gud på jorden og alt det der 
er godt, glædeligt, og det skal vi fejre for fulde gardiner, men grundlaget for, hvorfor 
Jesus måtte komme herned, hvorfor Gud måtte blive menneske er uhyggelig. 
 
Mennesket var blevet skabt godt og efter Guds bedste vilje, men mennesket lukkede 
synden ind i verden, og der skete et afgørende brud mellem Gud og mennesket. 
Mennesket kunne ikke længere være sammen med Gud, fordi han er hellig, han er ren, 
han tåler ikke synd. Gud Fader kan ikke være i nærheden af synd, og dermed kunne han 
ikke være sammen med sine elskede børn, mennesket, Adam og Eva, dig og mig. 
 
Derfor sendes Jesus. Det er derfor vi taler om, at mennesket må frelses. Det er ikke for 
sjov, Jesus er frelseren. Vi bliver frelst fra noget forfærdeligt, og kun ved Jesus, er der 
frelse. 
 
Jesu død 
Nu skal vi se på noget af det sidste, der sker i Jesu liv, nemlig hans død. Før Jesus bliver 
taget til fange, er han sammen med disciplene i Getsemane Have, hvor han går ud alene 
og beder. Det kan vi læse i Mark. Kap. 14 v. 32-42. Her beder Jesus ”Tag dette bæger 
fra mig. Dog, ikke hvad jeg vil, men hvad du vil.” Guds Søn på jorden. Han, der 
opvækkede døde, der fik blinde til at se, gik på vandet, fik lamme til at gå, helbredte 
spedalske. Han blev bange. Prøv at tænk på alt det, du ved om Jesus. Han blev bange! 
Hvorfor? 
 
Han vidste at han skulle op på korset, hånes piskes, men det, der måske har skræmt 
ham mest, var ordene sagt og skrevet mange år før af bl.a. profeten Esajas i kapitel 53, 
v. 4-6. Jesus vidste, hvordan Gud har det med synden, og at Gud ville lade al vores skyld 
ramme Jesus. Bønnen, Jesus beder i Getsemane om at lade bægeret gå forbi, er en bøn 
fra en desperat mand. Jesus beder om blive skånet fra Gud den almægtige, Gud, 
skaberens vrede - han bad om at slippe, hvis det var muligt, men det var ikke løsningen, 
og Jesus gik op på det kors i kærlighed til dig. 
 
Når det kommer til synd, så går Gud ikke på kompromis. Gud vil aldrig kunne acceptere 
synd, Gud vil aldrig kunne holde synd ud, og Gud vil aldrig kunne være sammen med en 
synder. Derfor Jesus. Jesus gik på korset og tog synden med sig. Når vi beder, skal vi 
ikke bede for at sige undskyld, men bede en indtrængende bøn om tilgivelse.  
 
Hvad betyder det for mig? 
Jesus betalte ikke bare, Jesus tog ikke bare skylden, Jesus tog også gerningen. Idet du 
beder om tilgivelse, bliver du ren, du bliver hellig, som vi hørte det om Gud tidligere. Du 
er sat fri igennem Jesu gerning. 
 
Man kan med et billede sige, at da Jesus hang på korset, rammer han faktisk ikke helt 
korset, for der er noget, der gør, at hans hænder og fødder ikke rent fysisk rører korset. 
Imellem Jesus og korset sidder der små sedler, og de små sedler er din og min synd. 
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(Dette kan evt. eksemplificeres ved at teenagerne sætter deres fingeraftryk på nogle 
små stykker papir, der så sættes op på et lille kors)  
 
Jesus tog synden med på korset. Al verdens synd hænger på korset med Jesus. Da Jesus 
hænger på korset råber han inden han udånder ”min Gud, min Gud! Hvorfor har du 
forladt mig!” Al verdens synd og ondskab hænger sammen med Jesus på det kors. Det 
var så meget, at Gud måtte forlade ham.  
 
Vi skal se op på korset, det er dér vores fokus skal være, på det Jesus gjorde. Han 
frelste dig og mig, der ellers var fortabt. Vi fik en billet til frelsen den dag. Vi skal se op 
på korset. Din tro skal bære båret af korset, af Jesu død og hans opstandelse tre dage 
senere. Der besejrede han døden og ondskaben. Det gode vandt, og du er på det 
sejrende hold. Jesus vandt, og jeg har vundet!  

 

5. Opfølgning og bøn 

Teenagerne sætter sig sammen to og to. De skal kort fortælle den anden, hvad de har 

fået ud af aftenen. Derefter kan de overveje, om de har nogle spørgsmål, som de vil 

dele med hele gruppen bagefter. 

Afslut aftenen med at bede. Det kan laves som et bønne-skatteløb, hvor teenagerne 

skriver deres navn og et par bede- eller takkeemner på et stykke papir, som de gemmer 

et eller andet sted på et afgrænset område. 

Når sedlerne er gemt samles teenagerne igen, og de skal så løbe/gå ud og finde 

sedlerne. Når de har fundet en seddel, skal de stoppe op og bede kort inde i dem selv 

for personen og de emner, der står på sedlen. Derefter går de videre for at finde en ny 

seddel. Det er vigtigt, at der ikke bliver snakket under ”løbet”, der skal stadig være rum 

for at være stille med Gud, selvom det foregår på en anderledes måde end normalt. 

Bønnen kan afsluttes ved, at teenagerne samles, når de har fundet alle sedlerne, og så 

slutter en af lederne bønnen af. 

 

6. Husk – før aftenen 

Udskriv billederne 

Bed for aftenen! 

 

7. Til yderligere inspiration 

Se evt. video af forkyndelsen fra Event. Det kan findes på imu.dk 


