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Kerneværdi 4 - Vi vil leve i kærlighed 

Formål: At belyse Guds enorme kærlighed til det enkelte menneske. At give et billede af 
Guds evige tilgivelse og nåde for hver enkelt, samt belyse kærligheden til næsten, som 
udspringer af Guds kærlighed til mig.  

Forslag til programforløb: 

Tid Programpunkter Materialer Ansvar 

5 min. 1. Crowdbreaker 
Vejrbeskrivelser 

  

10 min. 2. Igangsætningsaktivitet 
Snorleg 

En kort snor til alle 
teenagere + ledere 

 

 3. Refleksionsaktivitet   

30 min. 4. Undervisning 2 spejle, udprintede 
billeder af ”Nådens 
rum” til teenagerne 

 

10 min. 5. Opfølgning og bøn Papir og blyanter til 
alle 

 

 

1. Crowdbreaker 

Som opstart på aftenen kan skal teenagerne gå rundt i rummet og spørge hinanden, 
hvordan deres dag har været. Udfordringen er, at de ikke må svare som normalt men 
skal bruge en vejrbeskrivelse. F.eks. ”Det var fantastisk solskinsvejr fra morgenen af, 
men der kom lidt skyer op ad dagen, men heldigvis begyndte det ikke at regne.” 

2. Igangsætningsaktvitet 

Alle teenagerne får hver en snor som de binder om deres finger. Herefter skal de gå 
rundt mellem hinanden og give hinanden komplimenter. Hver gang de giver et 
kompliment, skal de binde en knude på den andens snor 

 

3. Refleksionsaktivitet 

 

4. Undervisning 
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Det vigtigste er at sætte fokus på Guds kærlighed til mig og min kærlighed til min næste. 
Det er afgørende, at teenageren ser sin værdi i Kristus, at Jesus er død på korset for MIG   

Skildring af Guds kærlighed til mig  
Vi er skabt i Guds billede (1. Mos) Da Gud havde skabt mennesket, så han hvor godt, det 
var (1. Mos 1,31). Gud var tilfreds, da han skabte mennesket. Her lægger lederen vægt 
på, at Gud er tilfreds med alle teenagere – hver og en.  

Men selv om Gud er tilfreds, så betyder det ikke altid, at jeg selv tilfreds. Men hvorfor er 
jeg ikke det? Jeg tænker tanker som ”Gid jeg så sådan ud”, ”Gid jeg var bedre til fodbold” 
osv.  

Spørgsmål:  
Hvilket spejl er det jeg spejler mig i? Guds øjne eller verdens? 

Spejlet  
Lederen har stillet to spejle op og går over til begge spejle og laver et ”skuespil”. 
Vedkommende starter med at gå over til verdens spejl, spejler sig og siger sætninger som 
”Åh, gid jeg var god nok”, ”Gid jeg havde mærketøj”, ”Hvorfor er min næse så stor?”, 
”Gid jeg var lige så god til fodbold som Andreas” osv.  

Går derefterover til Guds spejl og spejler sig, og siger ting som ”Tak Gud, fordi du har 
givet mig så flot hår”, ”Tak, fordi jeg er, den jeg er Gud”, ”Tak fordi du elsker mig Gud”  

Vi siger altid, at det er os, der er noget galt med, men er det ikke spejlet, der er noget 
galt med? Vi tænker aldrig, om vi står foran det rigtige spejl. Er det et sandt spejl, jeg 
står og kigger mig i? Det sande spejl er, at jeg spejler mig i Guds øjne. Vi kan stå hele 
vores liv og glo ind i det forkerte spejl.  

  
Jeg skal se med Guds øjne, frem for verdenens øjne.  
 
Til overvejelse:  
Er det det rigtige spejl jeg kigger ind i? 
 
Guds kærlighed til mig  

Læs 1. Joh 4, 10-11 højt for teenagerne. 

Lederen gør det klart for teenageren, hvor enormt højt Jesus elsker os. Han gik i døden 
for os – det største tegn på kærlighed. Det store er, at vi ikke skal elske Gud, før han 
elsker os. Vi skal intet præstere for at opnå Guds kærlighed – vi skal blot tage imod.  Gud 
elsker os ubetinget! Selv vores syndere og syndige jeg, er han gået i døden for.  

Nådens rum (se bilag)  
Vi kommer hen til Jesus (ved korset) i dåben, og dermed kommer vi ind i rummet fyldt af 
nåde. Når jeg står i rummet med nåde, står jeg også i Guds kærlighed. Her bliver jeg ikke 
smidt ud, når jeg begår en synd, men jeg får lov til at blive i rummet. Nogle gange kan 
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jeg godt tro, jeg skal gå ud af rummet, fordi jeg har syndet mod Gud, simpelthen fordi, 
jeg kan føle, jeg ikke er ”ren” til at være i rummet.  

Jeg kan dog bekende min synd til Jesus og få tilgivelse af ham. Ligegyldigt hvor meget 
dumt, jeg gør, hvor grimt jeg har tænkt om mig selv eller andre, så smider Gud mig aldrig 
ud af rummet, til forskel fra læreren, der kan finde på at smide en uartig elev ud. Guds 
tålmodighed, kærlighed og nåde imod os hører aldrig op! 

Min kærlighed til næsten  
Guds kærlighed til os bliver en kilde, der løber videre ud til folk omkring os. Gud elskede 
os først – det er der, vi bliver fyldt på i kærlighed. Vi er som spejle – der afspejler Guds 
kærlighed. Den kærlighed skal vi give videre til vores næste. Kærlighed til min næste er 
noget vi skal opmuntres til gang på gang, fordi vores syndige jeg tager over igen og igen. 
Min næste er både min familie, min menighed, kristne brødre og søstre på den anden side 
af jorden, min nabo.  

Det kan godt koste noget at elske sin næste. Lige som det kostede Gud det største offer 
på korset, kan det også koste mig noget. Det kan fx koste følelser, tid, energi, ry, stolthed, 
penge m.m.  

Lederen må gerne komme med et eksempel fra sit eget liv. Fx med at tage en opvask – 
det er godt at ofre tid og energi på, fordi det er næstekærligt over for sin mor eller det 
kan være at give 5 kr. af sine lommepenge til mennesker der bor på den anden side af 
jorden, og måske har endnu mere brug for dem, end jeg selv.  

Jeg skal elske min næste som mig selv.  
Men hvorfor er det så vigtigt, at jeg elsker min næste? Gør det klart for teenageren, at 
gerninger ikke frelser, men at de kommer naturligt som følge af troen. Lederen tager 
udgangspunkt i Jak 2,26; 

”For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt.” 

Tro og gerninger hænger altså sammen. Når jeg tror, vil jeg automatisk også komme til at 
gøre gode gerninger. På den ene side afføder troen gerninger, men på den anden side så 
skal jeg også gang på gang mindes om kærligheden til næsten, fordi synden er i mig, og 
så let kan komme til at tage over.   

 

5. Opfølgning og bøn 

Opsummering 

 Jesus er død for os på korset.  

 Jesus vasker os ren fra vores synd 

 V kan gang på gang vende tilbage til korset.  

 Han elsker DIG med en uendelig kærlighed.  

 Den kærlighed, som Jesus elsker os med, kommer bl.a. til udtryk i handling og 
gerning over for næsten.  
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Spørgsmål 

 Hvordan har jeg oplevet andres kærlighed til mig?  

 Hvorfor gjorde det mig glad?  

Ugens challenge 
Alle teenagere får et stykke papir og en blyant og skriver hver især 2 gerninger, som de 
vil gøre for deres næste i den kommende uge 

Aftenen afsluttes med bøn – gerne for teenagernes kommende challenges  

 

6. Husk – før aftenen 

Skaf noget snor 

Print billedet med nådens rum ud. 

Skaf nogle spejle. 

Bed for aftenen! 
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