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Identitet og frelse 

Formål 

Formålet med denne bibelstudieaften er, at teenagerne skal få lov at se, hvad frelsen i Kristus helt 
konkret betyder i forhold til deres hverdag. Og at de må se/opleve at Gud ønsker fællesskab med dem, 
selvom de fejler og ikke lever op til hans vilje. 
 

Forslag til programforløb 

 

Tidsforbrug Programpunkter Materialer og ressourcer Ansvar 

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

  

10 min. Tuscher, A3-papir Tuscher og A3-papir  

15 min. Bibelgennemgang: Om synd og frelse Uddelingsark  

15 min. Forkydelse: Min identitet   

10 min. Opfølgning/bedefællesskab   

? Forfriskning og hygge   

1. Crowdbreaker 

Lav en præsentationsrunde!  Men - gør det på den måde, at man præsenterer vedkommende, der sidder 
ved siden af; man præsenterer ikke sig selv, men sin nabo. Formålet med dét er at give teenagerne et 
indtryk af, hvordan de/vi ser på hinanden. F.eks. hvilke ting lægger vi mærke til? Det kan være en god idé 
at give dem 2-3 bestemte ting, de skal sige om naboen, for at begrænse tiden lidt… 
 

2. Igangsætningsaktivitet ”Tegn hinanden!” 

Teenagerne skal fordele sig i 2 rundkredse med lige mange deltagere i hver rundkreds. Den ene rundkreds, 
skal være ’inde i den anden’ (se figuren!), og deltagerne skal sidde sådan at de sidder med ansigterne 
mod hinanden (en fra den yderste rundkreds skal sidde ’ansigt til ansigt’ med en fra den inderste 
rundkreds); alle skal sidde overfor én. Så lægges der A3 papir (på aviser for at undgå, at tuschskrift 
’havner på gulvet også’!!!) mellem hvert ’par’ i rund- kredsene. De, der sidder i den inderste kreds, 
skriver deres navn på hver sit ark papir. 
 
Dem, der sidder i den yderste kreds skal nu tegne personen, der sidder overfor. Men når der er gået et 
halvt minut rykker den yderste kreds en plads til højre, mens den inderste kreds (og papiret) bliver 
siddende/liggende!  Den næste tegner videre på den tegning, der nu ligger foran ham/hende. Sådan 
fortsætter det, indtil de har kørt en hel omgang. Dvs. at alle i den yderste kreds tegner en smule på alle 
billederne af dem i den inderste kreds. Når de har været turen rundt, bytter de 2 kredse plads, så alle til 
sidst er blevet tegnet. 
 
Det er vigtigt at bede dem om at tage det seriøst; (sæt evt. regler op om, at der fx ikke må tegnes horn i 
panden på de andre… osv.). Formålet med legen er, at de skal overvinde genertheden og se rigtig godt på 
hinanden og måske endda lægge mærke til ”nye” detaljer. Efter legen får hver enkelt sin egen tegning at 
kigge på. Såfremt I er under 16 deltagere denne aften, kan I vælge at gøre to tegneomgange igennem hver 
gang, så tegningerne kan nå at blive mere færdige. 
 
Kommentarer til tegningerne: 
Tal med teenagerne om, hvordan vi ser på hinanden og på os selv. F.eks. ud fra følgende spørgsmål:  
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 Er det virkelig dig, du sidder og kigger på nu på tegningen? 

 Hvordan ser du ud?  

 Kan du kende dig selv … ? 

 Hvordan ville du mon selv tegne dig? Hvis der nu ikke var andre, der skulle se din tegning… og hvis 
du skulle tegne dig selv – ikke bare som du ser ud, men – sådan som du oplever dig selv; med 
følelserne ”udenpå”. Hvordan ville du mon så se ud?  

 
 

 Måske er det godt nok, at det kun er dig selv, der ved det… For alle andre ser du formentlig helt 
anderledes ud, og for de fleste menneskers vedkommende er man pænere i de andres øjne, end i ens 
egne”. 
 

4. Bibelgennemgang: Om synd og frelse 

Indledning: Led snakken over på, hvordan Gud ser på os. Han kender os helt igennem – med alle vore fejl, 
al vores synd. Tal lidt med teenagerne om synden. Hvilke synder har de svært ved at undgå? Hvordan ser 
Gud så på dem? Ser han en flok uduelige syndere? Eller… 
 
Vedr. Bibelstudiet, som I nu skal i gang med: Det er vigtigt, at teenagerne sidder med bibelteksten, da 
den er lidt vanskelig. Hvis de har en bibel hver, er det fint. Ellers kan en kopi på papir gøre det (hvis du 
skriver teksten ud på kopi, så tag gerne sekundær teksterne med også). Du kan også vælge at vise teksten 
på Powerpoint. 
 
Bibelstudie over Rom 6,10-14 (men lidt ad gangen). 
 
Baggrunden for bibelstudiet er Rom 6,3-8. En tekstpassage som kan opleves meget knudret og indviklet for 
en teenager (også for voksne i øvrigt); derfor er den ikke taget med i selve bibelstudiet. Men læs gerne 
versene igennem og tal sammen om, hvad dåben betyder for os. Fokuser her på, at vi i dåben blev rensede 
for vores synd på grund af Jesu død på korset. I dåben får vi fuldstændig del i Jesu død og Jesu 
opstandelse. Jesu død gælder for os; Jesus døde i vort sted. Vi døde og blev straffet – sammen med Jesus. 
Vi har helt del i både Jesu død og opstandelse, og vi skal derfor en dag opstå til evigt liv – ligesom Jesus 
opstod af graven. 
 
Sammenhængen mellem Jesu død på korset og vores dåb betyder, at Gud regner os som ’døde for 
synden’. Se evt. også Kol 1,13: ”Han friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns 
rige; i ham har vi forløsningen, syndernes forladelse.” 
 
Vi lever derfor ikke længere under loven (og synden), men under nåden (Rom 6,14). Se mere om, hvad 
udtrykket ’døde for synden’ betyder – nedenfor! 
 
Tekstgennemgang  – Rom 6,10-14: 
Læs vers 10-11 og tal med teenagerne om, at Gud ser på dem som rene – uden synd! Tal om, hvad det 
betyder, at Jesus virkelig ’byttede plads’ med dem, da han døde på korset; døde i deres/vores sted – for 
os; tog vores straf. 
 
Paulus viser os, at vi er helliget og rene for Gud på grund af Jesu død på korset; vi er ’døde for synden – 
men levende for Gud’ (v11). Det betyder: Synden har ikke længere nogen magt til at skille os fra Gud, 
fordi vi – sammen med Jesus – har fået vores dom og straf. Vi døde og fik vores dom på korset – sammen 
med Jesus; og vi er nu tilgivne syndere, som er levende for Gud, og som har del i Jesu opstandelsesliv; det 
evige liv. Det at tro på Gud og tilhøre Jesus og have del i Jesu død og opstandelse, det er at ’være helt 
levende for Gud’! 
 
Gå videre til Rom 6,12-14 og læs versene. 
I disse vers opfordres og formanes vi som kristne til at gøre op med synden og leve ret – for Gud. Vi skal 
satse på at leve uden synd, for det er det rigtige. Men det kan intet menneske, da synden jo stadig er 
aktiv til stede i os. Tal om, hvordan man klarer at leve i det paradoks; på den ene side ’at være død fra 
synden’ (syndens magt over os er brudt; synden skiller os ikke længere fra Gud; vi har fred med Gud; vi er 
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tilgivne syndere), og på den anden side at opleve, at synden er særdeles levende i os, og at det er en evig 
kamp mod synden, som vi står i. 
 
Konklusionen på bibelstudiet må blive, at vi igen og igen må søge ind i Guds nåde og finde vores sande 
identitet som tilgivne syndere. Det gør vi ved at bede om tilgivelse, ved at gå til nadver (og skriftemål), 
og ved igen og igen at læse i Bibelen for at blive mindet om, at vi har brug for Jesus, fordi vi er syndere. 
Og for at blive mindet om, at han har gjort alt for vores frelse. 
 

5. Forkyndelse: Min identitet på baggrund af frelsen 

Når vi, som kristne, skal finde ud af vores egen identitet, så er det afgørende for os, hvordan Gud ser på 
os, og ikke kun hvordan vi selv og andre mennesker ser på os! For kun ved at kende vores identitet i Jesus, 
kan vi få lov at opleve friheden ved at være kristen. Hvis vi kun kender vores identitet, som vi selv oplever 
den, så vil det føre til lovtrældom i forhold til Gud. Dvs. at vi bliver slaver for loven – bl.a. de ti bud – i et 
forsøg på hele tiden at forbedre os som kristne, så vi kan blive værdige til at komme i Himlen en dag. 
 
Men det er en total misforståelse! For vi bliver aldrig værdige i egen kraft til at komme ind i Himlen. 
Derfor må vi i stedet fokusere på, hvordan Gud ser på os; at han har gjort os værdige til at komme ind i 
Himlen, og leve friheden i Kristus ud: ”I er døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.” (Rom 
6,11) 
 
Lav et link tilbage til tegningerne. Selv om Gud kender os helt igennem – både de gode og dårlige sider – 
så ser han kun et smukt og perfekt billede, når han ser på os. For han har skabt os – perfekt! Og han har 
fjernet vores synd – perfekt! 
    
Fokus på Jesus er det afgørende! For kun på hans kors ser jeg min sande værdi: at jeg er værd at dø for! 
Selvom mit selvportræt ikke ville blive kønt, og selvom mine kammerater måske heller ikke ville tegne 
mig kønt, så er jeg dog værd at dø for – for Gud! 
 
Når vi som kristne skal finde vores identitet, så er det vigtigt, at vi finder den på Jesu kors – hos Jesus. Alt 
andet vil blive til nederlag for mig, når jeg opdager, hvor lidt jeg kan leve op til Guds lov. F.eks. når jeg 
stirrer mig blind på, at andre er ”bedre” kristne end jeg selv (ofte handler det bare om, at jeg ikke ved, 
hvad de tumler med; at de oplever det ligeså svært, som jeg gør (fortæl evt. om en oplevelse fra dit eget 
liv)) – eller når min dårlige samvittighed bliver ved at fortælle mig, at jeg da vist ikke er god nok til at 
blive elsket af Gud. Men vi ER gode nok til at blive elsket af Gud! På Jesu kors ser jeg min sande værdi: 
Jesus døde for mig! Og han har gjort ALT, hvad der nogensinde behøver at blive gjort! Dermed er jeg fri af 
min dårlige samvittighed – fri til at være den jeg er, som en tilgiven og elsket synder! Det er min identitet 
som kristen: fri i Kristus! 
 
Forslag til sang: 
FS 149: Min fortjeneste 
  

6. Opfølgning og Bedefællesskab 

  
a) Form på bedefællesskabet: Bed sammen med  teenagerne. Hjælp dem evt. til at få formuleret en 
konkret bede-/takkesætning hver især, som de kan  læse/bede højt.   
  
b) Bedeemner: Oplagt at I bruger lidt tid på at lade teenagerne formulere konkrete takkeemner - ud fra 
bibelgennemgangen/temaet.  
  


