
1

Paulus’ fortælling:

(til del 1)
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Fra fjende til ven 
(samling 1)

ZAKÆUS

“Ej, hvor irriterende!”

Karla så hen på bænken, som Celina pegede på.

Der sad en dreng med rødt hår. Hans korte ben svingede frem og tilbage 
uden at nå jorden.

“Det er Elias, han har sladret om mig,” hvislede Celina og stak en finger op i 
drengens ansigt.

“Hvorfor har du sagt, at min far er dum?”

Fingeren dirrede, mens Elias fik rødspættede kinder. Karla trak i Celinas 
ærme og forsøgte at standse hende, men det hjalp ikke. I det samme sukke-
de en bus og holdt ind til kantstenen, og en gammel mand med langt hvidt 
skæg stod af. Hans øjne flakkede, indtil han hørte Celinas skingre stemme: 

“Fra nu af er vi to fjender!”

“Hov, hvad sker der her?” udbrød den gamle mand. 

Celina løftede det ene øjenbryn. Manden bar et par udtrådte sandaler under 
en lang hvid kjortel.

“Du er da vist ikke herfra?”

“Næ. Jeg er Paulus,” svarede manden, “jeg hørte, at I skændtes?”

Celina vred munden vredt, men det var Elias, der svarede.

“Celina er altid så streng mod mig. Så jeg … jeg kom til at sige noget, som 
ikke helt passer…” 

Elias så ned på sine knæ, mens Celina hævede sig over ham, og Karla igen 
forsøgte at lægge sig imellem dem. Men det var Paulus’ dybe stemme, der 
fik dem til at stoppe.

“Nogle af mine gamle venner fra Efesus var også engang blevet uvenner 
- ligesom jer. Men så skrev jeg til dem, og fortalte hvordan de kunne blive 
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god venner igen. Vil I høre det?”

Celina skulede, så Elias ikke turde se op. Alligevel begyndte Paulus at rode 
rundt i en mulepose, som han havde over skulderen, indtil han trak en 
papirrulle op af den.

“Aha, her er det.” Manden smilede og løftede øjenbrynene, “Mine breve er 
faktisk ret berømte.”

Men børnene rystede bare på hovederne, så Paulus begyndte at læse.

“Det er ham (altså Jesus) der har skabt fred mellem os. Ved sin lidelse og 
død gjorde han de to parter til ét og nedbrød den mur af fjendskab, der tid-
ligere adskilte os.”

Med en tilfreds mine rullede han pergamentet sammen igen.

“Jeg forstår overhovedet ikke pointen…” begyndte Celina, mens hun så 
rundt på de andre, som lavede lige så store øjne som hende. Paulus kløede 
sig på næsen.

“Nå! Jamen så må jeg hellere forklare. Kan I li’ historier?”

Forsigtigt nikkede de nu alle tre, mens manden igen åbnede muleposen. 
Ud af den strømmede en tyk tåge, så Karla trak ærmet op foran næsen, 
mens alles øjne flakkede og tågen lagde sig omkring dem som en mur mod 
omverdenen. Et nyt landskab dukkede op; Palmetræer og firkantede huse, 
lugten af varme og (Karla rynkede næsen bag sit ærme) indtørret æselmøg. 

 

En flok mennesker klædt ligesom Paulus kom råbende ind, mens de skub-
bede til en lille mand.

“Gå væk, Zakæus.”

Den lille mand hoppede og prøvede at se noget, men kunne ikke for men-
neskemængden.

“Jeg vil også se. Er det virkeligt Jesus?” spurgte han, men de andre værdige-
de ham knap et blik.

“Ja, det er. Nu skal du gå, for vi ka’ ikke li’ dig! Du snyder os og tager vores 
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penge!”

Zakæus havde ikke lyst til at give op. Så han gned sine hænder og klatrede 
op i et højt træ.

“Hey, det er jo Jesus,” udbrød han begejstret deroppe fra, men krympede sig 
straks for Jesus havde hørt ham. Men i stedet for at skælde ud sagde Jesus 
bare: “Skynd dig at komme ned Zakæus! Jeg vil gerne besøge dig i dag.” 

“Hvem mig,” udbrød Zakæus, mens han så sig over skulderen, men der var 
ikke andre deroppe. I  en fart hoppede han ned fra træet og førte Jesus hen 
til sit hus, mens menneskemængden målløst så på og mumlede til hinan-
den: “Hvorfor vil Jesus gå med ham, som ingen kan li’?”

Jesus blev længe sammen med Zakæus, og da de endeligt kom ud kiggede 
folkemængden nysgerrigt på dem.

“Jesus, jeg er simpelthen så glad for, at du vil være min ven. Jeg troede ikke 
nogen ville være venner med mig. Og fordi du er så sød mod mig, får jeg 
også lyst til at være sød mod alle andre - også selvom de har været strenge 
mod mig,” hørte de Zakæus sige og måtte hæve øjenbrynene.

“Jeg vil give halvdelen af alle mine penge til de fattige og blive gode venner 
med mennesker igen.”

Jesus smilede, mens menneskemængden igen begyndte at mumle højt og 
vride deres hænder.

“Jeg kan se, at du er blevet helt forandret, Zakæus. I dag er du blevet frelst, 
og det er det jeg ønsker. At alle mennesker, også dem som andre ikke kan 
lide, skal være venner med mig, blive frelst og blive forandrede.”

“Undskyld,” sagde Zakæus til menneskemængden. Først blev de stille, 
mens de stirrede rundt på hinanden. Indtil en sank en højlydt klump og de 
nu en for en trådte frem, tog Zakæus’ hånd og mumlede: “Det’ ok. Fred?!”

Karla blinkede med øjnene, mens tågen, menneskene, lydene og lugtene 
forsvandt ned i muleposen og bænken og bussen igen tonede frem. 

“Nå, hvad synes I?” spurgte han, mens de gned deres øjne.

“Øh, Jesus var virkelig sød mod Zakæus,” svarede Karla, mens de andre 
nikkede.

“Ja, Jesus er verdens bedste ven. En ven som elskede os så meget, at han 
ville dø for os allesammen - både sine venner og sine fjender.”
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Paulus tegnede en lige streg i luften fra jorden og op mod himlen.

“Da Jesus døde på et kors skabte han en ny forbindelse mellem jorden og 
himlen, og vi blev Guds børn. Men ikke nok med det,” han tegnede nu en 
streg på tværs af den første, så det blev til et usynligt kors.

“Jesus nedbrød også fjendskabet mellem os mennesker. Når vi beder Jesus 
om hjælp, så tager han vores skyld og forvandler os, så vi lærer at tilgive 
hinanden.”

Celina skrabede sine sko mod fortovet, så gruset hørtes tydeligt. 

“Du mener ligesom med os…” Hun så kort på Elias, der trak på skulderen, 
“Måske kan vi også blive gode venner?”

Paulus løftede øjenbrynene med et smil: “Jesus vil gerne være jeres ven, og 
han ønsker også at I skal være venner.”

Celina standsede foden mod gruset og så på Elias. Og ud af det blå sagde 
hun: “Undskyld, at jeg har været så streng.”

“Det er okay, “ svarede Elias og rømmede sig. “Og undskyld, fordi jeg sagde 
noget, der ikke passer om din far.”

“Fred?” spurgte Celina og Elias nikkede heftigt: “Fred!”

“Sejt!” lød det fra Paulus, “Så I forstår det nu? Det er ham (altså Jesus), der 
har skabt fred imellem os! Jesus heler de brudte hjerter!”

“Yes,” udbrød de alle, “vi forstår!”

Bussen stod stadig og summede ved fortovskanten, mens Paulus samlede 
sin kjortel omkring sig og steg ind: “Nå, det er vist min bus, vi ses.” 

Tilbage stod de tre venner og blinkede forundret op mod den brølende bus, 
mens den kørte væk.
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Hey Kongefar 
(samling 3)

PAULUS OG SILAS I FÆNGSLET

“Er du okay?” spurgte Elias.

Selvom Karla stod med ryggen til, kunne han se hendes skuldre ryste og 
høre et langt snøft fra hendes næse. Celina lagde armen omkring hende.  

“Det er hendes forældre - de skal skilles!” svarede Celina, mens Karla pud-
sede næse i ærmet.

En klump satte sig fast i Elias’ hals, mens en gammel mand i udtrådte san-
daler og hvid kjortel skred over vejen fra det modsatte fortov.

“Hej børn,” sagde han. Hans sandaler klaprede. 

Elias løftede hånden til et halvt vink: “Hej Paulus. Karla er ked af det, fordi 
hendes forældre skal skilles. Kan du hjælpe?”

Paulus stoppede op og kløede sig i det lange hvide skæg.

“Hmm… Jeg kan godt forstå, du er ked af det, Karla. Mine venner i Efesos 
havde det også rigtig svært på et tidspunkt. Vil du høre, hvad jeg skrev til 
dem?”

Endnu et højt snøft lød fra Karla, men denne gang så hun alligevel op på 
Paulus, mens hun bed sig i læben.

“Jeg skrev: Gud virker gennem os med sin kraft og kan gøre meget mere, 
end vi beder om eller forstår.”

“Men, hvad betyder det?” spurgte hun og udvekslede blikke med Celina og 
Elias, som nu rystede på hovedet.

Et grynt kom ud fra Paulus’ skæg. “Nå, jamen, så lad mig da fortælle jer en 
historie.”

sceneskift fra nutid til datid
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Ligesom sidst åbnede Paulus muleposen, som han havde hængende over 
skulderen, og straks strømmede den tykke tåge ud. Den lagde sig over for-
tovet, vejen og bilerne, så deres susen forsvandt og solens lys blev forvand-
let til mørke. 

“Jeg kan ikke se noget,” mumlede Celina. Men i det samme blev et lille ste-
arinlys tændt. På et stengulv sad en ung udgave af Paulus sammen med en 
anden mand. Der lugtede af fugt og gammel sved.

Væggene på de tre af siderne var solide mure, mens den fjerde var lodrette 
tremmer af metal. Det var et fængsel de sad i.

“Av!” sagde manden ved siden af Paulus, “jeg har så ondt i hele kroppen.”

“Også mig, Silas,” svarede Paulus med rynkede bryn.

“Men jeg forstår ikke…” prøvede manden, der hed Silas, mens han skar 
ansigt, så røde striber og blå mærker tydeligt trådte frem.

“…Bare fordi vi talte om Jesus, så slog og sparkede de os…”

Han forsøgte at sætte sig bedre til rette, men skar igen en grimasse.

“…og så smed de os i fængsel!”

Paulus nikkede: “Vi er i en værre knibe nu. Men ved du, hvad der hjælper?”

Et øjeblik kneb Silas øjnene sammen, så nikkede han og svarede: “At synge 
lovsang til Gud!”

Begge begyndte at synge, først forsigtigt, men snart spredte deres stemmer 
sig ud mellem tremmer og stenmure. Et smil dukkede op på deres ansigter.

“Det hjælper virkeligt,” mumlede Silas, inden de sang videre. 

Men et øredøvende brag fik dem pludseligt til at tie stille. Under dem ryste-
de jorden, og de rystede med, indtil alle fængselsdørene sprang op.

Forvirrede så de på hinanden, mens alt igen blev stille. Kun en jamren ude-
fra afbrød stilheden.

“Jeg arme mand. Åh nej, de er alle sammen stukket af. Hvad skal der dog 
ikke ske med mig, når det bliver opdaget…” 

Det var fangevogteren, der hulkede. Lyden af et sværd der gled isnende op 
af skeden, fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på dem.
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“…det er bedre, at jeg gør en ende på mit eget liv!” fortsatte fangevogteren, 
mens hans skygge på fængselsvæggen viste sværdet rettet mod hans egen 
mave.

“Stands, gør ikke skade på dig selv,” brølede Paulus, som stadig sad i sin 
celle.

“Vi er her allesammen.”

Fangevogterens skygge vaklede et øjeblik inden sværdet gled ned på sin 
plads.

“Men… hvordan?” mumlede han, inden han taknemmeligt kastede sig for-
an Paulus’ og Silas’ fødder.

“Det var Gud, der gjorde det,” svarede Silas. 

“Ja, han kan gøre mere, end det vi beder om eller forstår!”

“Wow,” udbrød fangevogteren med tårer i øjnene, “ham vil jeg gerne lære 
at kende. Fortæl mig, hvad skal jeg gøre for at blive frelst?”

Paulus lagde sin hånd på hans skulder og smilede: “Hvis du tror på Herren 
Jesus, bliver du frelst!”

Tågen lettede og tværede mørket og fængselscellen ud, mens bilernes susen 
igen nærmede sig, indtil de var tilbage på fortovet sammen med den gamle 
mand med det hvide skæg.

“…og så fortalte vi ham om Jesus!” sagde han og smilede stort. 

Elias rynkede brynene, “men det var dig, wow, og sikke en historie. Vildt 
med den fangevogter?”

“Ja, og dørene der åbnede sig, da de sang lovsang til Gud!” fortsatte Celina. 

Paulus nikkede og trak sig lidt i skægget.

“Gud virker gennem os med sin kraft og kan gøre meget mere, end vi beder 
om eller forstår.”

Igen rynkede Elias panden: “Kan du forklare det?”

Paulus nikkede: “Det betyder, at når vi beder, kan Gud gøre meget mere end 
vi tror. Gud er jo Kongen over alt, og han har al magt i himlen og på jorden. 
Han kan sagtens åbne dørene i fængslet! Men ved I hvad…” Nu lænede han 
sig helt ind mod dem, “…samtidig er han også vores far. Er det ikke fanta-
stisk?!”
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Celina lo pludseligt: “Jo, en slags Kongefar!”

De andre lo også, undtagen Karla.

“Jeg forstår det altså ikke helt. Hvis Gud har styr på hele verden, hvorfor 
hjælper han så ikke mig og min mor og far?”

De blev alle stille og så på hende, indtil Paulus svarede.

“Ingen af os, heller ikke jeg, kan forstå højden, dybden, længden og bred-
den af Guds kærlighed og magt. Men netop derfor er det vigtigt at bede til 
ham, for han hører os. Lige meget hvilken knibe vi er i.”

“Skal vi så ikke bede for Karla’s mor og far nu?” spurgte Elias.

“Jo, lad os bede,” svarede Paulus.

“Hey Kongefar. Vil du hjælpe Karla, når det er rigtig svært, fordi hendes 
mor og far skal skilles. Tak fordi du er KONGE og har al magt, og fordi du er 
vores FAR, der elsker os alle, mere end vi kan forstå. Vil du gribe ind også 
her og give os din fred. Amen.”

Da de igen åbnede øjnene, var Karla holdt op med at græde. I stedet smilede 
hun svagt. 

“Skal vi gå ned til bageren?”

Elias klirrede med pengene i lommen, mens Celina og Karla nikkede. Celina 
lagde sin ene arm om Karla og den anden om Elias og trak dem begge med 
ned ad fortovet.

“Hov vent…” Elias standsede,” Paulus, vil du med…”

Men bag dem var fortovet helt tomt og den gamle mand var forsvundet. 
Deres blikke flakkede, indtil Elias trak på skulderen, og sammen gik de tre 
venner ned til bageren og købte den største romkugle, de havde råd til.
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Sammensat 
(samling 5)

FORSKELLIGHED OG ENHED

Selvom Elias, Celina og Karla havde øvet sig var de spændte på endeligt at 
skulle optræde sammen med bandet. Hele skolen var på den anden ende 
på grund af talentshowet, men allerede da Celina åbnede døren, lød der et 
brag inde fra salen. Forskrækket slap hun den tunge dør.

“Av,” jamrede hun og holdt om sin hånd. Fingeren var kommet i klemme 
og dunkede rødt.

“Er du okay?” spurgte Karla.

Uden helt at vide hvad hun skulle mene nikkede Celina og trak på skuldre-
ne på samme tid.

“Hvad var det for en larm?” udbrød Elias og åbnede forsigtigt den tunge dør 
helt op, mens flere råb og brag strømmede dem i møde.

På scenen stod bandets instrumenter klar, men ingen spillede på dem. I 
stedet var trommeslageren ved at svinge sin stik ud efter guitaristen, mens 
sangeren hev ham i håret.

“Hvad laver I?” 

Karlas stemme fik musikerne til at stivne midt i slåskampen, så stilheden 
larmede i noget der føltes som flere minutter. Det var lyden af et toilet, der 
skyllede ud, der afbrød den pinlige tavshed. Og ud af toiletdøren trådte 
Paulus, mens han rettede på den lange kjortel. En halv meter toiletpapir sad 
fast under den ene udtrådte sandal og slæbte efter ham.

“Hvad foregår der her?” brummede han og så op i de forvirrede ansigter.

Celina rystede på hovedet og glemte allt om sin finger: “Hvad laver du her?” 

Paulus rynkede brynene: “Jeg skulle tisse!”

“Øh, du har noget papir under sandalen.” Karla pegede. Alle musikerne 
stod med åben mund, mens Paulus skrabede papiret af sin sandal. “Tak, du 
er nu en sød pige…” 
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Men da han så op på musikerne, fór deres blikke væk.

Trommeslageren kløede sig selv i håret med sin trommestik: “Øh… det er 
bare fordi jeg vil spille trommer, men …” 

Han nåede ikke at tale færdig, før de andre musikere afbrød ham.

“Nej, det vil jeg…”

“Jeg kan gøre det endnu bedre…”

Flere ord blev det ikke til, før de smøgede ærmerne op, og var klar til endnu 
en slåskamp.

“Hov hov, slap nu lige af,” afbrød Elias dem, så de igen stivnede.

“Det er da for dumt. Paulus, kan du ikke hjælpe dem?”

Paulus hev sig i skægget og nikkede, mens han begyndte at fumle nede i 
muleposen, som hang over hans skulder.

“Åh nej, ikke mere tåge. Jeg bliver så rundtosset hver gang,” mumlede Karla 
og holdt sig for øjnene.

Paulus lo.

“Nej nej, ikke denne gang. Jeg skal bare lige finde det rigtige brev…” mum-
lede han, mens han ledte videre: “Jesus sagde, at vi alle hører sammen, 
som en del af det samme legeme.”

Karla kiggede spørgende frem fra sit ærme, og fik Paulus til at le.

“Legeme betyder en krop… og på et legeme er der forskellige lemmer: øre, 
fødder, øjne… Ahh.. her er det…”

Op af muleposen hev han en tyk rulle pergament.

“Sådan. Det er faktisk lidt et sjovt stykke. Prøv at forestille jer at foden plud-
seligt siger jeg hører ikke med til legemet, fordi jeg ikke kan gøre det som 
hånden kan! Eller hvis øret siger: Jeg hører ikke med til legemet, for jeg kan 
jo ikke gøre det, som øjet kan! Betyder det så, at foden og øret ikke er en del 
af din krop?”

Karla fniste, mens hun så ned på sin fod. Den sad solidt under hendes ben 
og uden den kunne hun vel ikke gå. Selv Celina begyndte at grine, mens 
Karla rystede rundt med sin fod.

“Ej, helt ærlig,” fnisede hun.
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“Nemlig,” Paulus smilede stort. ”Men hvad så hvis vores krop bare var et 
stort øje! Skulle vi så hoppe rundt som en stor badebold og bare se, uden at 
kunne smage eller høre?”

Nu lo de allesammen, selv musikerne, ved tanken om et øje, der forsøgte at 
spille trommer.

“Nej, Gud har skabt vores legeme med mange dele, og han har sat hver del 
lige præcis der, hvor han vil have den. Og ingen af delene kan undværes, 
eller fungere hvis den er væk fra resten. Der står: De enkelte dele af legemet 
skal have lige så meget omsorg for hinanden, som de har for sig selv. Hvis 
én del lider, så lider alle de andre legemsdele også.”

Celina løftede sin finger, der nu kun var delvist rød og en anelse blå.

“Ligesom min finger, da jeg fik den i klemme i døren. Av mand, det var som 
om det gjorde ondt i hele min krop!”

Paulus så op fra sin skriftrulle og nikkede.

“Ja, dine øjne græd sikkert også, ikkè ?”

Celina nikkede og tørrede øjnene så hurtigt, som troede hun de andre ikke 
ville se det så.

“Og modsat, hvis én del af kroppen bliver rost, så er alle de andre dele af 
legemet også glade!”

“Ligesom, når jeg spiller fodbold og scorer et mål,” udbrød Elias, “Så nøjes 
jeg ikke med at sige: godt klaret fod. Nahaj.. jeg laver den vildeste sejrsrun-
de med hele min krop.” Elias begyndte straks på sin sejrsrunde med arme-
ne ude til begge sider, løbende og springende.

“Ja,” sagde Paulus, “og det fungerer på samme måde med alle os,” han pe-
gede på både musikerne og børnene. 

“Alle os, som tror på Jesus. Vi er alle sammen lemmer på det samme lege-
me. Tilsammen er vi Kristi legeme, og Jesus er hovedet på legemet.”

“Åh,” sagde børnene i kor og nikkede. 

Paulus så op på musikerne: “Forstår I det også?”

De skrabede lidt med fødderne i gulvet, den ene vred hænderne, mens 
guitaristen pillede lidt ved sin guitar, så strengene spillede svagt. Pianisten 
rystede på hovedet, så op og nikkede så.

“Hey, han har jo ret gutter. Vi spiller nu engang bedst, når vi gør det, vi er 
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bedst til, og helt ærligt,” tilføjede han, mens han så på guitaristen. “Hvem 
kan spille på det hele på en gang … “ guitaristen løftede hagen med et fnys, 
men måtte bøje hovedet, da pianisten fortsatte “ … OG få det til at lyde 
godt.”

Guitaristen rystede på hovedet.

“Øv, du har ret. Fred?”

De andre nikkede anerkendende til hinanden og mumlede: “Fred.”

“Yeah… så har vi alligevel et band til vores talentshow!” udbrød Elias.

“Jeps, vi er ligesom puslespilsbrikker, der passer perfekt sammen. Bundet 
sammen af Guds ånd, Helligånden.”

Karla smilede.

“Det forstår jeg. Hvis vi alle sammen hver især gør det, som Gud har skabt 
os specielt til, så vil Helligånden binde os sammen, så vi bli’r ét legeme - så 
vi ligner Jesus.”

“Lige præcis, Karla.” 

Paulus stoppede et øjeblik op og så sig forvirret om.

“Nå, jeg må vist også videre, hva’. Og skulle I ikke også øve?”

Børnene nikkede, mens trommeslageren slog stikkerne sammen og råbte: 1 
og 2, og 1, 2, 3, 4…”
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Helt klart 
(samling 7)

PAULUS’ EGET VIDNESBYRD

Stenene plumpede ned i søen, så den kastede ringe omkring sig. Elias så 
dem sprede sig helt op til bredden, hvor han sad sammen med Celina og 
Karla.

“Dem fra 3. b. er bare så strenge!”

“De spiller rigtigt uskyldige overfor lærerne, mens de giver os skylden, for 
noget som de selv har gjort!”

Celina smed endnu en sten ud i vandet, men ringene blev denne gang 
afbrudt, da en snorkel steg op. Under den viste en gammel mand med 
dykkerbriller og snorkel sig. Hans knap så hvide kjortel dryppede ned på de 
udtrådte sandaler.

“Paulus?” begyndte Elias, men manden afbrød: “Jeg hører, at I er ret sure på 
nogle andre.”

Celina fnøs, mens Paulus satte dykkerbrillerne op i panden og tørrede an-
sigtet i kjortlen.

“Har I så gjort noget for at bliver venner med dem igen?”

“Nej da, hvorfor skulle vi det?” spurgte Celina og satte begge hænder i si-
den. Et halvkvalt fnis lød fra Elias og Karla, mens Paulus stod og dryppede. 
Alligevel fortsatte han som ingenting.

“Jesus siger, at man skal blive gode venner. Jeg har også skrevet om det til 
Efeserne: Elsk hinanden, ligesom Kristus elskede os.”

Elias stoppede med at fnise: “Jamen, det er altså ikke så nemt, som det 
lyder…”

“Mmm…” Paulus nikkede, mens han vred sin kjortel, så en flod flød fra 
den.

“Jeg kan godt forstå, I synes det er svært. Men nu skal jeg fortælle jer noget: 
Engang var jeg også rigtig vred på nogen.” Han kløede sig i skægget: “Nej 
faktisk var jeg rasende - på alle de kristne.”
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Børnene spærrede øjnene op og holdt vejret, mens de lyttede til den dryp-
pende Paulus.

“Bare rolig det er længe siden, jeg hed ikke engang Paulus dengang, men 
Saul. Og jeg kendte slet ikke Gud - “ 

Elias, Celina og Karla pustede langsomt ud. Men Paulus havde deres op-
mærksomhed nu. Og denne gang lod de sig ikke mærke med den tåge, han 
slap fri fra muleposen. Den omringede dem og slettede alle spor af skovsø-
en. 

I stedet dukkede en stegende hed grusvej op. Midt på vejen stod Paulus, 
som dengang hed Saul, sammen med sine tjenere.

“Hvor er de latterlige, de kristne!” råbte han. “De skal simpelthen udryddes, 
og jeg har endda fået tilladelse til det.”

Han svingede en pergamentrulle i hånden, mens han lo ondt til sine tjene-
re.

“Kom, vi starter i Damaskus. Denne vej…”

Et sønderrivende skarpt lys skar sig i det samme ned fra himlen og badede 
Paulus i skinnende stråler, så han skreg.

“Mine øjne. Jeg kan ikke se!” Og han faldt straks ned på sine knæ.

Ved siden af ham stod hans tjenere og så sig rådvildt om: “øh.. herre, er du 
ok?”

Men Paulus, som før hed Saul hørte dem ikke, for en anden mere fyldig 
stemme fulgte med lyset og talte nu inde i hans hoved: “Saul, Saul, hvorfor 
forfølger du mig?”

Saul krympede sig ned mod sandet og mumlede: “Hvem er du, Herre?”, 
mens tjenerne, som hverken kunne se lyset eller høre stemmen, rystede på 
deres hoveder.

“Jeg er Jesus, som du forfølger! Rejs dig nu op og gå ind i byen. Dér vil du få 
at vide, hvad du skal gøre!”

sceneskift fra nutid til datid
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Lyset og stemmen forsvandt lige så brat, som det var kommet. Men Saul 
kunne stadig ingenting se, og hans tjenere måtte hjælpe ham til Damaskus. 
Hele vejen kunne de høre Saul bede og mumle for sig selv: “Jesus, hvem er 
du? Fortæl mig noget mere! Jeg vil gerne lytte.”

Mens Saul og tjenerne forsvandt i tågen, så Celina, Karla og Elias en anden 
mand træde frem.

“Ananias!” kaldte den fyldige stemme, og manden svarede: “Ja, Herre.”

“Gå hen og find Saul. Han er ved at bede, og han har i et syn set en mand 
ved navn Ananias komme ind til ham og lægge hænderne på ham, for at 
han kan få sit syn igen.”

Manden, som hed Ananias, strakte hænderne op foran sig, mens han ry-
stede på hovedet.

“Åh nej, Herre! Jeg har hørt så meget forfærdeligt om ham - og om det han 
har gjort mod de kristne i Jerusalem… Folk siger, at han har fået lov til at 
fange alle, der tror på dig!”

“Gør det nu alligevel…” afbrød Jesus’ stemme ham, “… for jeg har udvalgt 
ham til at fortælle om mig til alle mennesker, endda for konger. Jeg vil vise 
ham, hvad han skal gøre.”

Ananias rystede stadig lidt på hovedet, så bed han sig i læben og begynd-
te at gå, mens tågen igen skiftede form. Nu stod Ananias ude foran et lille 
hus, mens Sauls’ tjenere lukkede ham ind med et uroligt blik. Ananias 
trådte ind i det lille rum og lagde sine rystende hænder på den blinde Sauls 
skuldre.

“Bror Saul,” begyndte Ananias med bævende stemme, “Jesus, som viste sig 
for dig på vejen hertil, har sent mig, for at du skal få dit syn igen og blive 
fyldt af Helligånden.”

Saul lagde pludseligt hænderne foran sine øjne.

“Wow, hvad er det der sker, det er som om der falder noget fra mine øjne, 
jeg kan se noget,” han trak hænderne væk, “nu kan jeg se noget mere…”

Sammen med skællene foran Sauls øjne forsvandt også tågen og menne-
skene. Indtil børnene igen stod ved skovsøen med den dryppende Paulus 
foran sig.

“…og så blev jeg boende i Damaskus hos dem, der troede på Jesus…” slutte-
de han sin  sætning. 
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“De var bare så søde, og jeg elsker dem så meget, fordi jeg nu så at Jesus 
også elsker dem!”

Han trak på skuldrene og rystede snorklen så den sprøjtede.

“…og siden dengang har jeg fortalt alle jeg møder om Jesus.”

Den gamle mand lo så smittende, at de allesammen begyndte at le.

“Ja, før var du bare vred og sur, men Gud forandrede dig virkeligt!” sprut-
tede det ud af Celina. Forskrækket lagde hun en hånd over sin mund, men 
Paulus vippede bare glad med øjenbrynene.

“Jep. Det var som om jeg havde nogle vildt dårlige briller på, men Jesus tog 
dem af mig, og gav mig kærlighedsbriller på i stedet. Og nu kan jeg se, at 
Jesus elsker mig - og alle andre!”

Han slog ud med sine arme for at give dem et kæmpe knus af begejstring, 
men den glinsende våde kjortel fik dem til at trække sig grinende tilbage.

“Vi elsker også dig Paulus…” lo de i stedet. Paulus så ned ad sig selv og vip-
pede lidt med tæerne.

“Er det det du har skrevet om i efeserbrevet?” spurgte Celina.

Paulus nikkede: “Ja, elsk hinanden, ligesom Kristus elskede os. - Og det 
gælder altså også 3. b!!”

“Men Paulus,” begyndte Elias, “det er altså ikke så nemt…”

“Nej, det ved jeg. Men Jesus skal nok hjælpe jer.”

Karla trak sig lidt længere frem mod den dryppende Paulus, uden at ænse 
lugten af søvand i hans lange skæg.

“Tror du Jesus også vil give os nye øjne og hjælpe os med at elske andre, 
også selvom de er mega irriterende?”

Paulus smilede endnu bredere og nikkede. Celina gav alligevel Paulus et 
knus, og han krammede hende forbløffet tilbage. Da hun lidt våd trak sig 
væk, sagde hun: “Jeg synes, vi skal be.”

De andre nikkede, og de lukkede øjnene og foldede hænderne og bad: “Hey 
Kongefra. Tak fordi du elsker os - og alle mennesker. Hjælp os med at elske 
andre… også dem fra 3. b. Amen.”

Da de åbnede øjnene  igen, var der ikke andet tilbage af Paulus end en 
dryppende plet på jorden.
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Gå med styrken
(samling 9)

AT VÆRE KLÆDT PÅ TIL KAMP

Elias, Karla og Celina stod og ventede på bussen. Rundt om dem myldrede 
det med glade  klassekammerater, for de skulle på tur. Alligevel så Karla, 
Elias og Celina lidt triste ud. 

“Måske komme han aldrig tilbage igen,” lød det fra Karla. 

Celina trak hætten ned om ørerne: “Tja, der er gået en hel måned siden vi 
sidst så Paulus…”

Elias rystede på hovedet.

“Man kan vel aldrig vide… Men han var da også lidt mærkelig, ikk’?”

De to andre smilede.

“Jo, han dukkede altid op de mest mærkelige steder…” Nu lo Celina lidt.

“Kan I huske sidste gang, da han steg op af søen, som en anden hav-
mand…”

“Eller da han pludseligt kom ud fra toilettet i hallen, eller steg af og på den 
samme bus…”

De smilede stort, mens de tænkte på den gamle mand med den hvide kjor-
tel og de udtrådte sandaler. 

Celina sukkede: “Selvom han forskrækkede os, så hjalp han os også altid. 
Jeg savner, at han sådan dukker op alle vegne…”

Hun skuttede sig lidt og slog armene omkring sin krop.

“Jo, men jeg savner ikke hans mulepose!” afbrød Karla hende.

“Hver gang han åbnede den og det strømmede ud med tåge og historier 
blev til virkelighed foran os… altså det var da ret sejt at se Zakæus og Jesus 
foran sig… men jeg blev nu lidt dårlig af den tåge…”

“Denne her mulepose?”
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Den dybe stemme lød lige bag dem og fik dem til brat at vende sig om. Og 
der stod Paulus, lyslevende med skægget blafrende i vinden.

Celina gned øjnene lidt, mens hun så ham hive ud i muleposen og kigge 
ned i den.

“Nej, nej, holdt stop.” Hun så sig om. Rundt omkring dem stod alle de 
andre fra både 3. a og 3. b. Men ingen af dem så ud til at ænse Paulus. En 
af dem ville endda være gået lige ind i Paulus, hvis ikke den gamle mand 
var trådt et skridt til siden i sidste øjeblik. Men klassekammeraten gik bare 
videre, som om… Han kunne ikke se ham!

“Hvordan?” Celina måbede.

Paulus trak på skuldrene: “Gud taler til os alle på forskellige måder… Sådan 
er det også med muleposen. Gud kan vise jer de vildeste ting…” han klap-
pede på muleposen. “…på meget forskellige måder. Nogle ser dem andre gør 
ikke. Det er ikke så vigtigt hvordan eller hvem. Det vigtigste er at ordene er 
Guds.”

Paulus begyndte at trække den ene pergamentrulle efter den anden op af 
muleposen. Så de  væltede ud, mens Elias prøvede at gribe dem der faldt på 
jorden, inden nogen trådte på dem.

“Jeg har faktisk skrevet 13 breve, og de står allesammen i biblen. Og det er jo 
netop, fordi det er Gud, der har sagt alle de ting, jeg har skrevet ned.”

Forpustet stod Elias med favnen fuld af pergamentruller, nogle foldede ud, 
så de næsten bandt ham fast som en mumie. 

“Men det forklarer ikke helt din mærkelige måde at dukke op på. Helt ær-
ligt; op af en skovsø iført snorkel?”

Paulus rømmede sig: “Ja, jeg må indrømme, at det tog lidt lang tid at få min 
kjortel ren igen. Men når Gud kalder, så må man jo bare gøre, som han siger 
- også selvom det indebærer en snorkel og en beskidt skovsø.”

Elias rynkede brynene, så Paulus fortsatte: “Ser du… Gud kan tale til jer, når 
som helst og hvor som helst.”

“Men hvorfor os?” spurgte Karla, mens hun hjalp Elias fri af pergamentrul-
lerne og lagde dem ned i Paulus’ mulepose igen. Nu smilede han.

“Fordi Gud ville lære jer noget. Ved I hvad det var?”

Celina bed sig i kinden, så nikkede hun: “Første gang du kom, var den dag 
hvor vi blev venner.” Hun så over på Elias. “Da så vi Zakæus og Jesus, og du 
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lærte os at ‘det er ham (altså Jesus) der har skabt fred mellem os.”

Elias lagde en arm hen over Celinas skulder: “Altid venner!” sagde han og 
Paulus smilede.

“Og næste gang du kom, da var jeg rigtig ked af det, fordi mine forældre 
skulle skilles,” sagde Karla stille. 

Paulus rynkede brynene og brummede: “Det gør mig ondt. Hvordan går 
det?”

Karla løftede øjenbrynene: “Det går bedre, det vil sige, mine forældre skal 
stadig skilles, men jeg er ikke så ked af det længere. Du fortalte os, at ‘Gud 
virker gennem os med sin kraft og kan gøre meget mere, end vi beder om 
eller forstår’. Og det har gjort mig lidt glad igen.”

“Det er jeg glad for at høre.”

“Og så var der dengang, hvor du kom ud fra toilettet og musikerne var oppe 
at slås,” begyndte Elias. “Du sagde, at ‘Vi er jo dele af det samme legeme og 
har fået samme Ånd’. Vi er forskellige og kan forskellige ting, men sammen 
kan vi så meget mere.

“Mmm,” nikkede Paulus, “Når Jesus er hovedet på det legeme.”

Elias nikkede, sammen med Karla.

“Det gik for øvrigt meget godt med vores talentshow, vi vandt andenplad-
sen.”

Paulus klappede i hænderne og bukkede en enkelt gang for dem, så de fik 
helt røde kinder.

“Og sidst, men ikke mindst, så lærte du os, at vi skal ‘elske hinanden, lige-
som Kristus elskede os. Også selvom det er nogen vi ikke kunne lide.”

Celina så rundt på klassekammeraterne.

“Ja, det er vigtigt, og jeg kan se, at I nu kommer fint ud af det med 3. b. også. 
I skal endda på tur sammen.”

Celina nikkede og rødmede en smule, da en dreng fra b-klassen vinkede til 
hende. Hurtigt så hun igen på Paulus.

“Men jeg glemmer så nemt,” indskød hun, “hvordan skal vi kunne huske 
alle de ting, som Gud har lært os?” 

“Bare rolig,” Paulus klappede hende på skulderen. 
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“Du kan altid bede Gud om hjælp, både til at huske - og til at gøre det han 
ønsker, du skal gøre. Jeg har faktisk også skrevet det til efeserne: “Hent 
styrke fra Herren og hans vældige kraft.” Ligesom en soldat ikke tager i krig 
uden sit skjold og sit sværd, sådan skal vi heller ikke gå uden vores skjold 
og sværd, som jo er Guds styrke og vældige kraft.”

“Ja, skal vi ikke bede om det,” udbrød Celina glad. De andre nikkede og 
midt i virvaret bad de: “Hey Kongefar. Vil du gøre os stærke - så vi kan 
huske og bruge alt det, vi har lært af dig og af Paulus. Hjælp os at tilgive an-
dre, og at være gode venner med hinanden. Tak Jesus, fordi du er verdens 
allerbedste ven. Amen.”

En bus sukkede ind ved kantstenen, og læreren begyndte at råbe børnenes 
navne op og sende dem ind i bussen. Paulus nikkede og smilede til dem, 
men Karla holdt fast i hans hånd et øjeblik længere.

“Kommer vi til at se dig igen.”

Han smilede.

“Når I mindst venter det,” så lo han. “Indtil da må I finde styrken fra Her-
ren og hans vældige kraft. Og så kan I jo altid læse i biblen, det er jo Guds 
ord!”

Karla, Elias og Celina steg om bord på bussen. Og mens bussen trillede 
afsted vinkede de gennem den beskidte bagrude til Paulus, indtil de ikke 
længere kunne se ham. 
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Bibelhistorier:

(til del 2)
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Fra fjende til ven 
(samling 2)

JOSEF REDDER SIN FAMILIE

Man skulle tro, at Josef, der nu var blevet kornminister i Egypten, ville 
hævne sig på sine brødre, da han efter mange år mødte dem igen. De havde 
trods alt smidt ham i en brønd, solgt ham til egyptiske købmænd og fortalt 
deres far, at han var slået ihjel af vilde dyr. Men hør lige her:

I de syv gode år hjalp Josef nu egypterne med at samle korn og mad sam-
men. Når så de syv magre år kom, ville der være rigeligt i forrådskamrene.

I de andre lande havde man ikke samlet i lade, og folk begyndte at sulte. 
Heller ikke Josefs familie havde nok at spise, så Josefs far sendte sine søn-
ner til Egypten for at købe mad.

Da brødrene ankom til Egypten, gik de til Josef og bøjede sig for ham. De 
vidste ikke, han var deres bror.

Men Josef genkendte dem og solgte noget korn til dem i store sække. Og så 
rejste brødrene hjem.

Ikke længe efter måtte de rejse tilbage for at købe mere korn.

Og igen bøjede brødrene sig for Josef.

Denne gang sagde Josef til dem, at han var deres bror.

Brødrene blev bange!

Men Josef sagde: “Vær ikke bange. I ville mig det ondt, men Gud havde en 
særlig plan med mig og vendte ondt til godt.”

Så kyssede Josef alle sine brødre, og de tog hjem og fortalte deres far, hvad 
der var sket.

Jacob blev lykkelig, da han hørte, at Josef var i live, og hele familien flyttede 
til Egypten.” 

Alle børns bibel - det største for de mindste, genfortalt af Johannes Møllehave,Forlaget Sesam, 2006, s. 86-91
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Hey Kongefar 
(samling 4)

ET MADMIRAKEL

Flere end 10 mennesker -

Flere end 50 mennesker -

Flere end 100 mennesker -

Flere end 1000 mennesker -

5000 mennesker var kommet for at høre Jesus tale, og de blev hos ham, til 
det blev sent. Og da det var ved spisetid, lyttede de endnu til Jesus.

Jesu venner sagde: “Lad os bede folk om at tage hjem nu. De må se at finde 
et sted at spise.”

“De behøver ikke at bryde op nu,” sagde Jesus.

“Jamen, vi har ikke nogen penge til at købe mad til dem for,” sagde Filip.

“Det er sandt,” sagde Andreas,

“og jeg kender kun én, som har bragt mad med, og det er en lille dreng, som 
kun har fem brød og to fisk. Det er jo ikke nok til 5000 sultne mennesker.”

Men Jesus sagde: “Bed folk om at sætte sig ned,” og straks satte alle sig i det 
bløde græs, og Jesus tog de fem brød og de to fisk, og han bad og takkede 
Gud for føden -

og så begyndte hans venner at dele maden ud til de mange ventende.

Og nu var der ikke længere kun fem brød og to fisk -

der var masser af brød og fisk, rigeligt til alle. hver især fik så meget at spi-
se, som de ønskede.” 

Alle børns bibel - det største for de mindste, genfortalt af Johannes Møllehave, forlaget Sesam, 2004, s. 374-379
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Sammensat 
(samling 6)

JESUS VASKER DISCIPLENES FØDDER

Om aftenen var de alle samlede i salen.

Jesus så på sine venner og sagde: “I skulle bare vide, hvor jeg har længtes 
efter at spise påskemåltid med jer.”

Jesus tog sin kappe af og bandt et håndklæde om livet. Så gik han hen til 
vandfadet og hældte vand op fra en krukke.

Han stillede vandfadet på gulvet og sagde til Johannes: “Kom, Johannes, så 
skal jeg vaske dine fødder.”

Johannes og de andre disciple så forbavsede på Jesus. Ville Jesus til at vaske 
deres fødder? Han var endda deres leder og lærer.

Men ingen sagde noget, og Jesus vaskede deres fødder.

Til sidst blev det Peters tur. Men han ville ikke.

Han sagde: “Aldrig nogensinde skal du vaske mine fødder!”

Jesus svarede: “Hvis jeg ikke må vaske dine fødder, hører du ikke sammen 
med mig.”

Da sagde Peter: “Herre, så vask ikke bare fødderne, men også hænderne og 
hovedet.”

Men Jesus sagde: “Det er nok, hvis jeg vasker dine fødder.”

Jesus vaskede Peters fødder og tørrede dem med håndklædet, som han 
havde om livet.

Da han var færdig, så han på disciplene og sagde: “Forstår I, hvorfor jeg 
vaskede jeres fødder?”

Disciplene rystede på hovedet.

Jesus fortsatte: “Jeg har vist jer, hvordan I skal være mod hinanden. Jeg er 
jeres Herre, men har alligevel vasket jeres fødder. Så skal I også vaske hin-
andens fødder. Den ene er ikke findere end den anden. Tag jer af hinanden, 
og hjælp den, der har brug for hjælp.”

Så tog han sin kappe på igen og sagde: “Kom, nu skal vi spise sammen.” 

 Bibelen for børn, Anna Marie og Erik Ågård, Religionspædagogisk forlag, 2002, s. 204-205 
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Helt klart 
(samling 8)

SYNDERINDEN 

Mens Jesus sad og underviste på tempelpladsen, kom en gruppe mænd 
hen og smed en kvinde foran ham. Hendes tøj var i uorden og i hænderne 
havde mændene nogle store sten.

En af mændene sagde til Jesus: “Denne kvinde er grebet på fersk gerning 
sammen med en anden mand end hendes egen. Loven siger at vi skal stene 
hende. Men hvad siger du?”

Manden kastede sin sten op i hånden og greb den igen, mens han stirrede 
på Jesus og kvinden krympede sig ved hans fødder. 

Jesus svarede ham ikke, i stedet bøjede han sig ned og tegnede med en 
finger i sandet. Rundt om ham stod de urolige mænd med deres sten, klar 
til at kaste dem på kvinden. De blev ved med at spørge ham, indtil han 
alligevel svarede.

“Den af jer, der aldrig har gjort noget forkert, skal kaste den første sten!”

Mere sagde han ikke, men det var nok. Mændene så på hinanden, inden de 
én for én gik deres vej og lod kvinden blive alene tilbage med Jesus.

“Hvor blev de af?” spurgte Jesus kvinden, da de allesammen var gået deres 
vej, “Var der ingen der længere ville stene og dømme dig?”

Hun så skræmt op på Jesus og svarede: “Nej, ingen.”

“Jeg vil heller ikke dømme dig,” sagde Jesus. “Gå nu, og synd ikke mere.” 

Johannesevangeliet 8, 1-11
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Gå med styrken 
(samling 10)

DAVID OG GOLIAT

Filistrene var fjender af Guds folk. De sendte en hær for at kæmpe mod 
kong Sauls hær. En kæmpe ved navn Goliat trådte frem.

“Lad jeres bedste soldat slås imod mig! Hvis han vinder over mig, vil vi 
være jeres slaver!” brølede han.

Kong Sauls soldater var bange. De turde ikke slås med kæmpen.

Samtidig skulle David bringe mad til sine brødre. De var soldater i kong 
Sauls hær. Da David nåede lejren, fik han øje på Goliat. David hørte Goliats 
udfordring.

“Jeg er ikke bange for at slås med kæmpen,” sagde David.

Kong Saul sendte bud efter David

“Du kan ikke kæmpe mod Goliat. Du er for lille.”

Men David svarede: “Gud vil hjælpe mig.”

Kong Saul gav David en rustning, men den var for stor og tung.

“Det duer ikke til mig,” sagde han.

I stedet gik han ned til en lille bæk, og han fandt fem glatte sten. Dem tog 
han med, da han skulle slås mod Goliat. 

Kæmpen lo ad ham, men David var ligeglad. Han sagde: “Du kommer med 
sværd og spyd imod mig, men jeg kommer i Guds navn.”

David lagde en sten i sin slynge og løb frem mod kæmpen. Så slyngede han 
stenen mod Goliat. Stenen ramte Goliat midt i panden, og kæmpen faldt 
om.

Da filistrene så, at deres helt var død, flygtede de.

David blev sit folks helt.” 

Alle børns bibel - genfortalt af Johannes Møllehave, forlaget Sesam, 2006, s. 173-180
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DEN STÆRKESTE KRAFT
Tekst og Musik: Jesper Fodgaard & Joachim Hejslet

INTRO
|Em RIFF | x4
+band
|Em RIFF | x4

V1
Hver morgen vil min mor finde tøjet frem 
– NO!

Men hendes stil er bare alt for lam 
– AHA!

For jeg styrer min stil med cap´en på skrå 
– OH!

Skal jeg sige det selv, er jeg syyyygt rå 
– YEAH!

V2
Yo! Og indenunder det her svedige dress 
– NICE!

Har jeg en rustning WHAT? – Du sku´se dit fjæs 
– HAA..

Den gør mig klar til kamp og stærk som Samson
– WHUUU

Og så´den usynlig, så jeg siger bare ”Come on”
– COME ON

OMK
Den stærkeste kraft,
som nogen har haft.
Den ta'r jeg på, WUH! 
Den ta'r jeg på, WUH! x2

MELLEMSPIL
|Em RIFF | x4

V3
Kraften i rustningen slipper faktisk aldrig op
Og den kan let få liv i selv den dødeste krop
Og hvis du syns jeg er heldig, at have den på
Skulle jeg hilse fra Gud - og sige der er flere at få!

OMK

C-STK
Lyder det lidt - som et soloshow
Hvor du helst skal finde dit eget flow
Så lyt igen så du ikke misser pointen
Det er Gud der gir kraften – For alene kan vi 
ingenting!

BREAK |   1 takt stryg |

OMK x2

OUTRO
JA! Den tar jeg på mand – Hvad med dig?

Den stærkeste kraft 
Tekst og Musik: Jesper Fodgaard & Joachim Hejslet
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HELT KLART NU
Tekst & musik: Johannes Ernstsen & Joachim Hejslet

INTRO

|D |D |
Ba da baba....
|D |D |

OMK

D
Gud er den der lyser for mig,
D
Gud er den der lyser i mig,
G              D                   
Gud er den der viser mig vej,
                  D           G      D
Han gør det klart nu, helt klart nu X2

V1

D
Propper i ørene, 
Em
Klapper for øjenene, 
D/f#
Alting er underligt, 
            G               A
når jeg går uden Dig
D
Hjertet blir varmere, 
Em
Øjenene klarere,
D/f#
Alting er stærkere,
             G                            A
Når jeg går sammen med Dig

OMK

D
Gud er den der lyser for mig,
D
Gud er den der lyser i mig,
G              D                   
Gud er den der viser mig vej,
                  D           G      D
Han gør det klart nu, helt klart nu

V2

D
Bundet på hænderne
Em
Bly i fødderne
D/f#
Alting er underligt, 
            G               A
når jeg går uden Dig
D
Knuset er sjovere 
Em
Klappet bliver højere
D/f#
Alting er stærkere,
             G                            A
Når jeg går sammen med Dig

OMK

D
Gud er den der lyser for mig,
D
Gud er den der lyser i mig,
G              D                   
Gud er den der viser mig vej,
                  D           G      D
Han gør det klart nu, helt klart nu

C-STK (call & response)
|D |  Efter behag!!!

OMK x2

D
Gud er den der lyser for mig,
D
Gud er den der lyser i mig,
G              D                   
Gud er den der viser mig vej,
                  D           G      D
Han gør det klart nu, helt klart nu

OUTRO

Ba da baba....
|D |D |
|D |D |
|a – f# - f - e |d – h – a – d|

Helt klart nu 
Tekst & musik: Johannes Ernstsen & Joachim Hejslet
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HEY KONGE-FAR
Tekst & Musik: Joachim Hejslet

INTRO

|G∆9 |Hm |
|D |D | x4

V1

D                      A        Hm G
Når jeg ik' kan se en udvej
D                    A        Hm     G
Kan jeg altid spørge dig
D                      A        Hm     G
For du kender mine tanker
D                        A        Hm
Og alt hvad der sker i mig

BRO

               G∆9         D
Jeg skal ik bestille tid
             A                 Hm7
Det er aldrig alt for sent
               G∆9               D
Du ved hvad er op og ned
              A
Op og ned!

OMK

G∆9        D
     Hey – konge-far
A             Hm
     Du – ved jeg har 
G∆9              D
Brug for din styrke, 
A                     Hm
brug for kraft
G∆9         D
      Hey – Konge-far
A                  Hm
      Du – er alt jeg har
G∆9              D
Hør når jeg synger
A                  Hm
Højt til Din ære (Sidste omk spring til start af omk)

           G∆9  D            A        Hm
Du er Herre – Du er Herre
          G∆9  D            A     
Du er Herre – Du er Herre

MELLEMSPIL 1

|G∆9 |Hm |
|D |D | x2

V2

D                          A        Hm G
Hvis dit svar er svært at høre
D                    A        Hm G
Eller bare forvirrer mig
D                   A      Hm G
Tænd dit lys i mit hjerte
D                     A        Hm
Det er trygt og viser vej 

BRO

OMK

MELLEMSPIL 2

|G∆9 |D |
|A |Hm | 
+ klokkespil
|G∆9 |D |
|A |Hm |

C-STK

G                       D
     Dit ord - dit ansigt
A                        Hm
      Lyyyyys for mig   x4

OMK (med gentagelse)

Hey Konge-far 
Tekst & Musik: Joachim Hejslet
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HIMMELEN
Tekst & Musik: Johannes Ernstsen & Joachim Hejslet

INTRO
||Am |Am/g# |
|Am/g |Am/f# |

V1
     Am                       /g#
Er himmelen et sted hvor man holder fest 
     /g                              /f#
Og alle vil danse med mig?
    Am/f                         Am/e
Er himmelen et sted hvor man kan følge med
            Am/d        E
Når de hurtige leger deres leg?

V2
Er himmelen et sted,
Hvor dem der vælger førs
Husker på dem, der er sidst?
Er himmelen et sted,
Hvor man kan synge med
Også når man er trist

BRO
      F                  C
Er himmelen kun for stjerner?
      G                        Am
Er himmelen kun for sjov?
         F       C
Hvordan kommer himmelen nærmere?
        G
Hvordan kan vi gi´ den lov?

OMK
               F                                  C/e
Vi ved at himmelen er åben – ja
                Am                     G
For Jesus åbnede døren her
               F                                     C/e
Vi ved vi har en plads ved Guds himmelbord
                 Am                     G
Vi ved det kaldes den nye jord x2

MELLEMSPIL
|Am |Am/g# |
|Am/g |Am/f# |

V3

Er himmelen et land,
Er himmelen en by?
Er him'len et sted, man kan bo?
Er himmelen en drøm,
Er himmelen en sang?
Er himmelen noget man kan tro?

V4
Er himmelen for dig,
Er himmelen for mig?
Hvornår skal vi mødes igen?
Er himmelen af guld,
Er himmelen hos Gud?
Hvordan kan him'len blive mit hjem?

BRO

OMK x2

C-STK
|F             G |Am |
|C/e |G/h       C/e|

          Ohhh....
|F             G |Am       G/h |
|C           -/d |G          C/e|
|F             G |Am       G/h |
|C           -/d |G          C/e|
|F             G |Am       G/h |
|C           -/d |G          C/e|

OMK x2
(2. omk. synger koret ”Åhhh” som i C-stk)

OUTRO
Som C-stk. Repeteres efter behag

Himmelen 
Tekst & Musik: Johannes Ernstsen & Joachim Hejslet
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JEG HØRER TIL HOS DIG
Tekst & Musik: Joachim Hejslet

INTRO
Du du du du du
|D |G |
|Hm |A | x2

V1
Hm                       G
Det gode som jeg vil
                 G                  D
Kan være helt sat ud af spil
      D/f#            G
Det fine jeg har lært
                G/a           D
Kan være virkli virkli svært

BRO
              D
Men jeg går med Dig i hånden
                  G/d          A/d
Og jeg har fået helligånden
                  D
Og jeg har sunget om en mand
               G/d       A/d     D
Der siger kom og gå på vand

OMK
                           D       G
Jeg hører til hos Dig – Gud 
            Hm               A     
Du kan ik' få øjnene fra mig
                           D       G
Jeg hører til hos Dig – Whoh 
            Hm               A/c#    
Du kan ik' få øjnene fra mig
                           D       G
Jeg hører til hos Dig – Gud 
            Hm               A     
Du kan ik' få øjnene fra mig
                           D/f#       G
Jeg hører til hos Dig
                             |Hm  A   D |
Jeg hører til hos Dig

V2
Hm                       G
Og du siger igen igen
                 G                  D
Du er min konge-ven 
          D/f#             G
At jeg hører til hos dig
                G/a              D
Og det er virklihed for mig

BRO
              D
For jeg går med Dig i hånden
                  G/d          A/d
Og jeg har fået helligånden
                  D/f#               Hm
Og jeg har sunget om en mand 
               E7       A/h     D
Der siger kom og gå på vand

OMK

REINTRO (Du du du du du)
|D |G |
|Hm |A |
|D/f# |G |
|Hm |A |

C-STK
            D/f#                        G
Jeg vil se med dine øjne – Se mig som jeg er
            Hm                         Asus
Jeg vil se med dine øjne – Se hvad jeg er værd
            D/f#                        G
Jeg vil se med dine øjne – Se mig som jeg er
            Hm                         Asus
Jeg vil se med dine øjne – Se hvad jeg er værd
|extra takt |
YEAH!

OMK

OUTRO
                           D/f#  G
Jeg hører til hos dig - Ja
               D/f#                E7    G/a    D
og det er virk´lighed for mig

Jeg hører til hos dig
Tekst & Musik: Joachim Hejslet
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KÆRLIGHEDSKLISTER
Tekst & Musik: Andreas Reichstein Hejslet & Joachim Hejslet

INTRO

|G       C |G |
|G       C |G |

V1

G
Det ka da godt være
     G
jeg føler mig lidt sær
                Em             C
og måske lidt besværlig
G
Har jeg et godt smil
      G
Og hvad med min tøj stil
                Em                  C
Kan mine venner mon li’ mig?

BRO

Am                     G/h  C
      Lige her, når vi er sammen med Gud
               Em                        C                          G
Så er det absolut ligemeget hvordan man ser ud 

OMK

G                                 C        G                        D/f#
      For Jesus Kristus spreder kærlighedsgnister
Em                            C         G                         C
      Holder os sammen med kærlighedsklister
G                                 C        G                        D/f#
      For Jesus Kristus spreder kærlighedsgnister
Em                            C         G                         C
      Holder os sammen med kærlighedsklister

MELLEMSPIL

Hey Hey
|G       C |G |
Hey Hey
|G       C |G |

V2

G
Vi er en familie
                 G
Og det var helt med vilje
                Em             C
At det var dig der blev skabt
G
Jesus han elsker
         G
Både børn og ældre
                 Em              C
Og faktisk også forældre

BRO

Am                     G/h  C
      Lige her, når vi er sammen med Gud
               Em                        C                          G
Så er det absolut ligemeget hvordan man ser ud 
Am                     G/h  C
      Lige her, når vi er sammen med Gud
               Em                        C                          G
Så er det absolut ligemeget hvordan man ser ud 

OMK

G                                 C/d     G                        Hm
      For Jesus Kristus spreder kærlighedsgnister
Em                            C         G                         C/d
      Holder os sammen med kærlighedsklister
G                                 C/d      G                     Hm
      For Jesus Kristus spreder kærlighedsgnister
Em                            C         G                         C
      Holder os sammen med kærlighedsklister

C-STK

        G                                      
Vi er en stor familie – Yeah!
         Em                   C     G     
Og vi holder sammen – HER!
        G                                      
Vi er en stor familie – Yeah!
         Em                   C     G     
Og vi holder sammen – HER!

OMK x2 (incl. HEY!)

Kærlighedsklister
Tekst & Musik: Andreas Reichstein Hejslet & Joachim Hejslet
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M.E.G.A. VENNER
Tekst & Musik: Joachim Hejslet

INTRO

|A/h |A/h |
|A/h |A/h |

V1 
E                     -/f#         -/g#
   Du får et M for du er MONSTER sej
A                     -/h         C#m   A/h
   Du får et E for ENERGI og leg
E                     -/f#         -/g#
   Du får et G for GUD han bor i dig
A                     -/h         C#m   A/h
   Du får et A for ALT du gir til mig

BRO

A/h A/h A/h A/h  
      – Venner

A/h A/h A/h A/h  
      – Dig og mig

A/h A/h A/h A/h  
      – Venner

A/h
      FOR VI ER

OMK

E             A
M.E.G.A. Venner for evigt
C#m        A/h
M.E.G.A. Venner for evigt
E             A
M.E.G.A. Venner for evigt
C#m                                     A/h
    Med Gud i midten står vi tæt, tæt sammen 

– YEAH!

MELLEMSPIL

|E |C#m |
|A |F#m A/h |

V2

E                     -/f#         -/g#
    Du får et M for du er MEN'SKELIG
A                     -/h         C#m   A/h
    Du får et E for du er ELSKELIG
E                     -/f#                -/g#
    Du får et G for GRÆNSELØS VÆRDI
A                     -/h            C#m        A/h
    Du får et A for ACCEPTERET & fri 

BRO

C#m               E/g#               A
    Med Gud i midten står vi tæt, tæt sammen
A                    H                   C#m
    Med Gud i midten står vi tæt, tæt sammen
C#m               E/g#               A
    Med Gud i midten står vi tæt, tæt sammen
A                   H/d#            A/H
    Med Gud i midten - Med Gud i midten

E                                          C#m
    Med Gud i midten står vi tæt, tæt sammen
A                                         F#m A   A/H
    Med Gud i midten står vi tæt, tæt sammen
E                                          C#m
    Med Gud i midten står vi tæt, tæt sammen
A                                         F#m A   A/H
    Med Gud i midten - Med Gud i midten
  
BREAK - FOR VI ER

OMK

E             A
M.E.G.A. Venner for evigt
C#m        A/h
M.E.G.A. Venner for evigt
E             A
M.E.G.A. Venner for evigt
C#m                                     A/h
    Med Gud i midten står vi tæt, tæt sammen
E             A
M.E.G.A. Venner for evigt
C#m        A/h
M.E.G.A. Venner for evigt
E             A
M.E.G.A. Venner for evigt
C#m                                     A/h
    Med Gud i midten står vi tæt, tæt sammen
    E
 – YEAH!

M.E.G.A. Venner 
Tekst & Musik: Joachim Hejslet
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OVER BJERGE GENNEM DALE
Tekst & Musik: Joachim Hejslet

INTRO

|Cm    Bb/d|Eb |
|Eb/g |Ab∆9 | x4

VERS

                 Cm                    Eb
Alt har du skabt Gud, det overvælder mig
           Eb/g                       Ab9
Det er ovenud fantastisk!
                Cm                     Eb
Det er så godt Gud – det viser hvem du er
           Eb/g                       Ab9
Det er ovenud fantastisk!

BRO1

Ab9       Cm
Stjerner, måne
Eb        Bb
Sol og regn
Ab9       Cm
Vinden, sandet,
Eb        |Bb |   b r e a k |
Er et tegn

OMK

                Cm        Bb/d   Eb
Det råber over bjerge   -  gennem dale:
Eb/g                        Ab∆9
Priset være du min Gud
                Cm        Bb/d Eb
For Du er over alle    -    Din er æren:
Eb/g                        Ab∆9
Priset være du min Gud

VERS

                 Cm                    Eb
Alt har du skabt Gud, det overvælder mig
           Eb/g                       Ab∆9
Det er ovenud fantastisk!
                Cm                    Eb
Det er så godt Gud – det viser hvem du er
           Eb/g                       Ab∆9
Det er ovenud fantastisk!

BRO2

Ab9     Cm
Havet, fisken
Eb        Bb
Børn og leg
Ab9    Cm
Lyset, luften
Eb     Bb
Er fra Dig

OMK

C-STK

               Ab9
Det er så godt Gud
                       Ab∆9          Bb9
Det er ovenud fantastisk!
Eb/g       Ab9
   Alt har du skabt Gud
                       Cm7          Bb9
Det er ovenud fantastisk!
Eb/g          Ab9
Ja, alt har du skabt Gud
                       Cm7          Bb9
Det er ovenud fantastisk!
Eb/g       Ab9
   Alt har du skabt Gud
                       Cm7          |Bb9 |Bb9 |
Det er ovenud fantastisk!

   b r e a k     [efter behag]

OMK x2

Over bjerge gennem dale
Tekst & Musik: Joachim Hejslet
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TROSBEKENDELSEN
Tekst & Musik: Simon Mathew & Joachim Hejslet

INTRO

| Am | Am |
|F                                   |                                 
   Jeg forsager djævelen 
|E                                                                  |
- og alle hans gerninger og alt hans væsen.
| Am | Am |
|F                                   |      

Jeg tror på Gud Fader
|E |
Den almægtige
| Am | Am |
Himmelens og jordens skaber.

V1

Am
Tjek mig ud, jeg tror på Gud
og tør at sige det lige ud
Det´ikke alt som jeg forstår – nej nej 
Som søster og bror
Men jeg ved at han skabte vor jord
hvor vi bor - og alle ting som gror
Så sig det ligeud:
Gud er stor - Gud er Gud
Ja, Gud er Gud!

OMK

Am
    Jeg tror på Gud den almægtige

 F
Syndernes forladelse

          E
kødets opstandelse - Og evigt liv. x2

MELLEMSPIL

| Am | Am |

V2

Am
Denne denne mand der gik på vand
og folket sagde: ”Hvem er han” - 
”HVEM ER HAN”
De hang ham op - tog ham ned
Blev pisked og plaged
Det beviser hans kærlighed.
Efter tre lange dage var graven tom
Dagene gik og dagen kom
Da han efterlod sin ånd
Og nu sidder han der ved Guds højre hånd

OMK

Am
    Jeg tror på Gud den almægtige

 F
Syndernes forladelse

          E
kødets opstandelse - Og evigt liv. X2

TROSBEKENDELSEN

Am
   Jeg forsager djævelen
og alle hans gerninger
og alt hans væsen.

Jeg tror på Gud Fader, den almægtige
Himmelens og jordens skaber.

Og på Jesus Kristus
Hans enbårne Søn hvor Herre
Som er undfanget ved Helligånden
Dm/a
født af Jomfru Maria
Pint under Pontius Pilatus
Am
Korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget
G7/a
  På tredie dag opstanden fra de døde
Opfaret til himmels
Am
Siddende ved Gud Faders 
Den almægtiges højre hånd
Dm/a
hvorfra han skal komme 
at dømme levende og døde.

Am  (kun KICK og Pad)
Jeg tror på helligånden
Den hellige, almindelige kirke
     Dm/a
De helliges samfund, syndernes forladelse,
Kødets opstandelse
|Am |   b r e a k | 

 Og evigt liv

OMK

Am
    Jeg tror på Gud den almægtige

 F
Syndernes forladelse

          E
kødets opstandelse - Og evigt liv. X4

Trosbekendelsen 
Tekst & Musik: Simon Mathew & Joachim Hejslet
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UFATTELIG FRI
Tekst & musik: Joachim Hejslet

INTRO

Åh-u-åh-åh-åh...
|F |Am |
|C |C |
|F |Am     G/h |
|C |C |

V1

            F                      C        G       Am
Se min hånd den kan vinke – vinke frit
              F                 C                   G       Am
Hør min fod den kan trampe – det fede beat
           F         C            G           Am
Se mit øje det kigger – ned og op
            F          C          G           C
Og mit øre det hører – lækker pop

BRO 1

       Am                 F
Og indeni – er mit hjerte
                          C
Der banker helt frit
      Am                  F
Og indeni – er mit hjerte
                           C
Der banker helt frit

OMK

                     Am        F
For Gud har gjort mig fri
    C        G
Ufattelig fri
       Am               F             C      G
Da kærligheden vandt for mig (og dig)
                     Am        F
For Gud har gjort mig fri
   C          G
Ufattelig fri
       Am               F             C      G
Da kærligheden baned vej

MELLEMSPIL

Åh-u-åh-åh-åh...
|F |Am |
|C |C |
|F |Am     G/h |
|C |C |

V2

            F                      C           G          Am
Se min hånd den kan hjælpe – hjælpe dig
              F                  C          G       Am
Hør min fod den kan gå – og vise vej
        F                    C           G       Am
Hele kroppen kan danse – blive ved
              F                      C       G              C
Hør min mund den kan råbe – kom vær med

BRO

OMK

C-STK

            C
Fri til at være
             C
Fri til at vokse
             Am
Fri til at virke
             F
Fri til at LEVE FULDT UD x2

OMK

Ufattelig fri
Tekst & Musik: Joachim Hejslet
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Aktiviteter 
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AVISSTAFET:
 � Formål: At komme først til målet ved at samarbejde

Der arbejdes sammen 2 og 2. Hvert hold har 2 aviser til rådighed. Det er 
forbudt at røre gulvet, så de skal samarbejde om at transportere sig vha. de 
2 aviser frem til aftalt sted. 

TERNINGLEG:
Find en terning. Lav en rundkreds. Alle slår på skift med terningen. 

Slår man en 1’er eller 2’er skal man give ”high five” til den der sidder til 
højre. 

Slår man en 3’er eller 4’er, skal man sige én god ting om den der sidder til 
højre. 

Slår man en 5’er eller 6’er skal man give hånd og sige sit navn til en der 
sider til højre. 

KONGEN BEFALER:
 � Formål: At være hurtigst ved at arbejde sammen som et hold.

Lederen agerer kongen. Børnene deles i 2 hold og er undersåtter. Kongen 
befaler nu forskellige ting – ca. 5-10 ting. F.eks. en hvid sok. Det hold, der 
først kommer op med en hvid sok, får et point. Tænk på at det skal være 
ting, som begge hold har mulighed for at få fat på.

STAFET:
 � Formål: At samarbejde gennem forskelligheder:

Børnene deles i 2 (eller flere) hold. De aftaler og fordeler indbyrdes hvem der 
henholdsvis løber, hopper og hinker ruten. Alle skal bevæge sig på forskel-
lig vis.
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KONGEFAR- LØBET: 
 � Formål: At finde ord, der kendetegner vores kongefar.

Rundt omkring lægges sedler med enten tekst eller billeder på det, som 
kendetegner vores Kongefar. F.eks. HJÆLPER, LYTTER, SEJ, STÆRK... + ord, 
der siger det modsatte. F.eks. LIGEGLAD, SVAG, SNYDER, SLADRER... Bør-
nene sendes ud 2 og 2. Hver gang de har fundet en seddel med en rigtig be-
skrivelse, løber de tilbage og skriver det på et ark. De skal vide, hvor mange 
de skal finde i alt. 

DEN RUNDE STOL:
 � Formål: At opleve at vi kan gøre de vildeste ting, når vi står sammen.

Alle deltagere stiller sig tæt sammen i en rundkreds. Kredsen skal være helt 
rund og man skal have personen bagved så tæt på at man kan sætte sig på 
vedkommendes lår. På et fælles tidspunkt sætter alle sig lige så stille ned og 
danner en fælles stol. Man rejser sig også fælles igen for at undgå unødige 
fald.

MENNESKEPYRAMIDE:
 � Formål: At opleve at vi kan gøre de vildeste ting, når vi står sammen.

Start med at lade dem prøve 2- 1 kombination og udbyg den herefter. Vær 
opmærksom på at de skal stå på hinandens lænde – ikke rygge, for at und-
gå skader.

KONTRAKT:
 � Formål: At forpligte sig på en opgave, hvor man tjener andre.

Alle børn laver en kontrakt, hvor de vælger en daglig situation, hvor de har 
mulighed for at tjene en anden person. Der skal skrives/ tegnes en fin kon-
trakt, hvor barnet skriver under og kontrakten tages med hjem og hænges 
op. Denne kontrakt skal så medbringes og evalueres den efterfølgende søn-
dag. Det skal være en overkommelig situation, som barnet har mulighed 
for at arbejde på hver dag. 

Eks. ”Jeg vil hjælpe min mor og far med at rydde op efter morgenmaden”. 
”Jeg vil følge min lillebror i skole”. ”Jeg vil hjælpe min sidemakker med 
matematikstykkerne”.
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KLUDDERMOR:
 � Formål: At holde hovedet koldt og løse problemerne.

En af deltagerne udpeges til at være den og forlader lokalet. De andre delta-
gere stiller sig op i rundkreds mens de holder hinanden i hænderne. Rund-
kredsen skal herefter lave knuder på sig selv ved at nogen går ind under 
armene på andre. Dette gøres så mange gange det er muligt uden at nogen 
dog slipper taget i hinandens hænder.

Når man mener, at der er knuder nok tilkaldes kluddermor fra det andet 
lokale ved at alle råber ”kluddermor”.

Kluddermor skal nu løse den store knude op ved at føre de andre tilbage 
gennem de knuder de har lavet, stadig uden at nogen må give slip på taget i 
hinandens hænder. Når knuden er løst op, kan en ny rundkreds laves og en 
ny kluddermor udpeges.

TILLIDSLEG:
 � Alle børn går sammen to og to.

Den ene såt bag ved den anden. Det forreste barn lukker øjnene (eller holder 
sig for øjnene) og den anden fører ”den blinde” af en rute med små forhin-
dringer, som man aftaler med den voksne.

LEVENDE SPEJLE:
 � Formål: At være opmærksom og se de små detaljer.

2 og 2 stiller sig overfor hinanden. De skiftes til at være hinandens spejl og 
skal imitere hinandens bevægelser/ mimik så nøjagtigt som muligt.
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FIND 3 FEJL:
 � Formål: At være opmærksom og se de små detaljer.

3 børn går udenfor efter først at have stillet sig foran de andre, så de kan se 
hvordan de ser ud. Når de kommer ind igen har de lavet om på 3 ting (på-
klædning, hår, øreringe...). De andre skal nu se om de kan finde de 3 fejl.

TILGIVELSE – I GUDS LYS:
Lederen i gruppen tager et A4 plasticfolie/transparent og en tusch (ikke per-
manent). På folien skrives de ting, vi har gjort forkert. For eksempel dumme 
ting vi har sagt til vores forældre eller venner. Hvis vi har sagt ’du må ikke 
være med’ eller hvis vi har lukket en fremmed ude fra vores gruppe osv.

Når arket er fyldt og alle har bidraget med en sætning, fortæller lederen 
kort om, at Jesus er død på korset for vores synders skyld. Nu sænkes folien 
ned i en spand med vand og al tusch-farve forsvinder. Folien bliver ren og 
blank igen.  

GUD ELSKER – DIG (BANKE BØF):
Alle børn sidder i en rundkreds.

Én skal være den (barn 1). Vedkommende skal gå rundt udenom kredsen, 
prikke på hver enkelt og sige: ”Gud elsker” – ”Gud elsker” – ”Gud elsker” – 
”DIG”.

Når der prikkes på ryggen (barn 2) og der siges ”DIG”, løber barn 1 og 2 hver 
sin vej rundt om kredsen og den, der ikke når den tomme plads er den, der 
forsætter legen ”Gud elsker” - …
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Børnesider

Fra fjende til ven 

Dagens bibelvers

Det er ham, der har skabt 
fred mellem os !

(Ef. 2, 14)
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Børnesider

Hey Kongefar

Dagens bibelvers

“Gud virker gennem os 
med sin kraft og han kan 
gøre meget mere, end vi 
beder om eller forstår.”

(Ef. 3, 20)

Du evige Gud     Gør mig frisk  Åbn mig            Form mig         Fyld mig              Brug mig
       som morgendug
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Børnesider

Dagens bibelvers 

“Vi er jo dele af det sam-
me legeme og vi har fået 

den samme Ånd.”
(Ef. 4, 4)

Sammensat

På denne plads kan du tegne eller skrive navnet på dine venner.
Og på dem, som ikke har en ven og gerne vil være med. 
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Børnesider

Dagens bibelvers
“Elsk hinanden, ligesom Kristus elskede os”

Ef. 5, 2

Helt klart

Tegn dine egne ’Kærlighedsbriller’
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Børnesider

Gå med styrken

Dagens bibelvers

 “Hent styrke fra Herren 
og hans vældige kraft”

Ef. 6, 10

Plads til at tegne/skrive det du gerne vil sige Gud TAK for
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Familiesider

Fra fjende til ven 

Dagens bibelvers 

“Det er ham, der har 
skabt fred mellem os.”

Ef. 2, 14

SAMTALE DERHJEMME 

Hvad mon der menes 
med at Gud har skabt 

fred mellem os? 

SAMTALE DERHJEMME 
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Familiesider

Hey Kongefar

Dagens bibelvers

“Gud virker gennem os 
med sin kraft og han kan 
gøre meget mere, end vi 
beder om eller forstår.”

(Ef. 3, 20)

SAMTALE DERHJEMME 

En forklaring på ordet 
Kongefar. Vi har bruge for 
styrken og kraften ligesom 
omsorgen og nærværet...

 

SAMTALE DERHJEMME SAMTALE DERHJEMME 

mereteholmdalsgaard
Udstregning

mereteholmdalsgaard
Indsat tekst
Hvordan kan Gud både være KONGE og FAR?
Han er vores Konge og vi har brug for styrken og kraften fra Ham.
han er vores Far og vi har også brug for omsorgen og nærværet fra Ham.

david
Sticky Note
Marked set by david

david
Sticky Note
Marked set by david
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Familiesider

Sammensat

Dagens bibelvers

“Vi er jo dele af det 
samme legeme og vi har 
fået den samme Ånd.”

Ef. 4.4

SAMTALE DERHJEMME 

Prøv alle i familien sætte 
ord på, hvad I er gode til og 

det I er og gør i familien. 
Lidt som i kirken – hvad hvis 

alle var gode til og havde 
lyst til at være og gøre de 

samme ting? 

SA
M

TA
LE

 D
ER

HJ
EM

M
E 
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Familiesider

Helt klart

Dagens bibelvers

“Elsk hinanden, ligesom 
Kristus elskede os.”

Ef. 5, 2

SAMTALE DERHJEMME 

Husker du 
kærlighedsbrillerne?

Hvordan kan I se på 
hinanden i familien med 

Guds briller?
Hvordan kan I se på 

klassekammeraten, naboen, 
fodboldvennen, den du ikke 
så godt kan lide osv. med 

disse briller? 
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Familiesider

Gå med styrken

 
Dagens bibelvers

“Hent styrke fra Herren 
og Hans vældige kraft”

Ef. 6, 10

SAMTALE DERHJEMME 

Tænk på historien om David 
og Goliat. Hvem havde mest 
styrke? Hvordan kan vi få 

styrke til at klare ting i livet?

SAMTALE DERHJEMME 






