
 
 

SAMLINGEN ER HENTET FRA NØKLER TIL LIVET AV NORGES KFUK-KFUM 
 

MITT GUDSBILDE 

Tidsbruk: 90 minutter. 

Rom: egnet til gruppearbeid og bevegelse på gulvet. 
Utstyr: utskrift av bibeltekster og refleksjonsspørsmål, samt ark og farger til tegneoppgave. 

Andre forberedelser: -  
Antall: 9 (tre grupper på tre personer)til 36 (seks grupper på seks personer). 

Medarbeidere: Når samlingen gjennomføres med konfirmanter, bør det være en frivillig eller ansatt 
for hver gruppe. 
Redskap: Gudsbilder. 

Mål: skape mening knyttet til ulike Gudsbilder. 

INNLEDNING TIL LEDEREN 
I Bibelen finner vi et enormt mangfold av Gudsbilder. Hvilket av Gudsbildene gir mest mening for 

ungdom i dag? Hvordan kan det å snakke om Gud som en borg eller en ammende mor bidra til at 

ungdom skaper mening knyttet til kristen tro? I denne samlingen skal deltakerne jobbe med å fylle 

bilder med mening ut fra egen erfaring, å velge ut hvilket bilde som gir mest mening for dem, og å 

bruke nye bilder for å snakke om Gud i dag. 

INNLEDNING TIL DELTAKERNE 
Hva gir mening til livet? Gjennom hele Bibelen er det en gjennomgående tanke at livet gir mest 

mening når mennesket lever i kontakt med Gud. I salme 23 står det for eksempel: «Hvor dyrebar er din 

kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. De får nyte overfloden i ditt hus, du 

lar dem drikke av din gledes bekk. For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.» I denne teksten er 

Gud altså selve livets kilde.  

 

Men hvem er egentlig Gud?  Hvordan ser du for deg Gud? (Gi deltakerne anledning til å svare.) 

I Bibelen finner vi mange ulike beskrivelser av Gud. I dag skal vi utforske noen av dem.  

Kirkefaderen Augustin sa: «Deus semper major», som kan oversettes med «Gud er alltid større».  

DEL 1: DITT GUDSBILDE 
TIDSBRUK: 15 MINUTTER. 

Del ut ark og farger og la deltakerne tegne sitt Gudbilde. Hvordan ser de for seg Gud? Hvordan er 

ansiktet til Gud? Er Gud nær eller fjern? Er Gud synlig eller usynlig? Er Gud sterk og mektig eller 

liten og sårbar? 

DEL 2: GRUPPEARBEID 
TIDSBRUK: 10 MINUTTER. 
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Del i grupper på tre til seks deltakere. I denne samlingen er det mulig 

med seks forskjellige grupper basert på seks forskjellige Gudsbilder. Har du flere enn 36 deltakere, 

må noen av gruppene jobbe med det samme Gudsbildet. Gi gruppene beskjed om at de jobber 

med forskjellige Gudsbilder, og at de siden skal presentere gruppas person for medlemmer fra 

andre grupper. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

Kopier opp til gruppe 1: 

Salme 91, vers 4: Under hans vinger kan du søke ly, han dekker deg med sine fjær. Hans trofasthet 

er skjold og vern. 

 Hva slags assosiasjoner får du når du hører om vinger og fjær? 

 Hvordan kan mennesker i dag søke ly under Guds vinger? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Kopier opp til gruppe 2: 

Salme 18, vers 3: Herren er mitt berg og min borg og min befrier, min Gud er klippen der jeg søker 

tilflukt. Han er mitt skjold og min frelse, min styrke og mitt vern. 

 Hva kan det bety når Gud sammenlignes med berg, borg, befrier, klippe, skjold, styrke og 

vern? 

 Hvordan kan Gud være dette for mennesker i dag? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Kopier opp til gruppe 3: 

Salme 23, vers 1 til 3: Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne 

enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile. Han gir meg nytt liv. Han fører meg på 

rettferdighets stier for sitt navns skyld. 

 Hva kan det bety når Gud sammenlignes med en hyrde, altså en gjeter? 

 Hvordan kan Gud være gjeter for mennesker i dag? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Kopier opp til gruppe 4: 

Salme 93, vers 1 til 2: Herren er konge! Han har kledd seg i høyhet, Herren har kledd seg i kraft og 

spent beltet om livet. Verden står fast, den skal ikke rokkes. Din trone står fast fra gammel tid, du er 

til fra evighet. 

 Hva kan det bety når Gud sammenlignes med en konge på tronen, kledd i kraft og med belt 

om livet? 

 Hvordan kan Gud være konge for mennesker i dag? 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Kopier opp til gruppe 5: 

Forkynneren, kapittel 1, vers 20 til 23: Visdommen roper høyt på gaten, lar stemmen lyde på alle 

torg. Hun roper ut midt i larmen, tar til orde ved byportene: Dere uvitende, hvor lenge skal dere 

elske uvitenhet? Hvor lenge skal spotterne nyte sin spott og dårene hate kunnskap? Vend dere hit 

når jeg taler til rette! Da lar jeg min pust strømme ut til dere og kunngjør ordene mine for dere. 

 Hva kan det bety når Gud sammenlignes med visdommen? 

 Hvordan kan Gud være visdom for mennesker i dag? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Kopier opp til gruppe 6: 

Jesaja, kapittel 49, vers 15: Kan en kvinne glemme sitt diende barn, en omsorgsfull mor det barnet 

hun bar? Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg. 

 Hva kan det bety når Gud sammenlignes med en ammende kvinne? 

 Hvordan kan Gud være som en omsorgsfull mor for mennesker i dag? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

DEL 3: NYE GRUPPER 
TIDSBRUK: 20 MINUTTER. 

En deltaker fra hver gruppe går sammen i en ny gruppe. Alle gruppene skal da inneholde deltakere 

som har jobbet med ulike Gudsbilder. I den nye gruppa presenterer hver av deltakerne et 

Gudsbilde og legger fram svarene på spørsmålene de jobbet med i den første gruppa. 

DEL 4: VELG DITT BILDE 
TIDSBRUK: 10 MINUTTER. 

Rydd vekk stoler og bord i rommet. Definer en plassering i rommet for hvert av Gudsbildene. 

Oppgaven til deltakerne er nå å velge hvilket av Gudsbildene som de opplever at gir mest mening.  

Når alle deltakerne har valgt en plassering, lar du noen fra hver gruppe fortelle om sitt valg: 

 Hvorfor valgte du dette Gudsbildet? 

 Hva likte du ved bildet? 

 Var det noe du ikke likte ved bildet? 
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DEL 5: NYE BILDER 
TIDSBRUK: 5 MINUTTER. 

Mange av bildene som Jesus bruker, både når han snakker om seg selv, og når han snakker om Guds 

rike, er knyttet til naturen. Jesus bruker bilder fra jordbruk, dyrehold og fiske, som var hverdagen til 

de aller fleste av menneskene som han brukte tid sammen med. Forskere har anslått at 98 prosent av 

menneskene i det samfunnet som Jesus levde i, levde av jordbruk, dyrehold og fiske. Vi har møtt det i 

denne samlingen, hvor Jesus snakker om seg selv som brød, port, gjeter og tre. Og vi møter det i 

andre tekster, hvor Jesus blant annet bruker fiske, baking, henting av vann og innhøsting av korn for 

å snakke om kristen tro. 

For oss som lever i dag, kan disse bildene være litt fremmede. Noen av oss lever tett på jordbruk, dyr 

og fiske. Men de fleste jobber ikke med dette til daglig. Kanskje trenger vi nye bilder for å snakke om 

Jesus. I denne samlingen er Jesus beskrevet som brød, lys, port, gjeter og tre. Kan du komme på noe 

fra dagens samfunn som kan brukes til å beskrive Jesus? Bruk fem minutter individuelt på å jobbe 

med dette. 

DEL 6: PLENUM 
TIDSBRUK: 5 MINUTTER. 

Oppsummer i plenum. Dersom deltakerne strever med å komme på nye bilder, kan dere drøfte om 

følgende er egnet til å beskrive Jesus: billett, lader, pizzabud, kart-app, mor, smarttelefon og 

fotballtrener. 

AVSLUTNING 
Etter lokal utforming. 

 


