
Gud elsker oss og hjelper 
oss til å elske oss selv 

Introduksjon
Denne serien av storsamlinger er tenkt for hele menighetsfamilen og tar for seg tema som 
kan relateres til både barn, ungdom og voksne. 
Du får her tips til et tema og hvordan det kan vinkles, ideer til konkurranser og aktiviteter, 
involvering av barn og unge mm. Selve programmet må dere legge selv ut i fra hvilke ressur-
ser dere har, hvem som er deres typiske forsamling og hvem som skal forkynne, lede lovsang 
osv. 
Vi håper at dette kan bli til inspirasjon for dere og tar gjerne imot tips vi kan legge til når 
dere har prøvd ut tema eller om dere har forslag til nye tema som dere har brukt med suk-
sess i deres korps.
Gud velsigne dere i arbeidet for å nå barn, unge og familier med evangeliet om Jesus Kristus!



Introvideo 

En tullete video som kan få i gang lattermusklene før storsamlingen begynner: 

https://www.instagram.com/p/Br2_Go2ABK-/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=5l-
f63jwn34ls&fbclid=IwAR2Y9cPnxl8YwKyKAM0meE4x12W4d4lzDFrCBEVPKv5FsOyF5gp-
HyX3Orns 

Tips til sanger 

Vi er her for å prise Guds navn, vi er her for å synge om den han er (Oslo Soul Children)

Gud elsker alle de store, Gud elsker alle de små. Selv om det regner eller himmelen er blå. 
Gud elsker store og små.  

Guds kjærlighet er rundt om meg, den er over alt jeg ser. 

Elsket for den jeg er (Oslo Soul Children)

Frihet (Sentrumkirken, T/M: Thomas & Karoline Neteland)

Tips til lek 

Bible drill (bibelvers om Guds kjærlighet) 

I leken Bibel drill (engelsk) velges to personer som skal kappes om å slå først opp i Bibelen. 

De får en bibel hver (to like bibler) som skal være lukket. Leder av leken leser bibelhenvis-
ningen høyt to ganger og deltakerne får ikke lov å slå opp før lederen sier NÅ! 

Første mann som klarer å lese det riktige verset høyt vinner. 

Forslag bibelvers 

Sefania 3,17 

Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg og viser 
deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd. 

Jesaja 53, 5

Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, 
ved hans sår ble vi helbredet. 



Paulus brev til Efeserne 3,18 

Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og 
dybden, 
ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde! 

1.Johannes brev kap. 4, 19 

Vi elsker fordi han elsket oss først. 

Salme 139

Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.
 

Drama 

La noen i korpset som er glad i drama lage noen hverdagssituasjoner der to stykker snakker 
sammen om ulike ting rundt tema. Det kan være: Hvordan kan vi finne ting vi liker med oss 
selv? Når trenger jeg tilgivelse? Hvorfor kan det være vanskelig å tilgi seg selv? Hvorfor er 
det viktig å tilgi seg selv? Hvordan rydde opp i noe man har gjort galt? 

 
Stell i stand to eller tre sceniorer med sofakrok, høye stoler osv hvor en og en scene utspil-
les mens de andre er «fryst».  

Bønnehandling 

Gud elsker oss: Sett fram et stort speil hvor man kan klistre hjertelapper med navnet sitt på. 

Tilgivelse: Sett fram en krukke der man kan legge bønner om tilgivelse i eller et lysfat hvor 
man kan tenne lys.


