
Jesus - vårt forbilde

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!



Denne storsamlingen har sin hovedvekt på bønnevandringen. Etter en god intro med vel-
kommen, lovsang og bønn deles hele forsamlingen inn i syv grupper. Det beste er om det 
blir både barn, ungdommer og voksne på alle grupper og gjerne familier sammen. 

Bibeltekster

Luk 10,27 
Matt 6,6-9 
 

Tips til sanger 

Å, for en herlig dag 

Jeg er trygg hos deg 

Herren er den som vil frelse deg 

Syng lovsang hele jorden 

 
Bønnevandring 

En voksen står ved hver post. Postene er spredt utover hele møtelokalet I bønnens naturlige 
rekkefølge  Forsamlingen deler seg i syv grupper som begynner ved hver sin post. Noen vil 
da begynne midt i Fader Vår, andre ved begynnelsen. Det går helt fint.

Post 1: Vår far i himmelen

Stikkordene under formidles av gruppeleder:  
Vår Far er god! Han elsker oss! 
Matteus 7, 9-11:
Gud er bedre enn den beste pappa på jorda - han gir gode gaver. 
Vi må forvente noe! 
Jakob 1,17:
Gode gaver kommer fra Gud, ingen skygge hos ham. 
Han forandrer seg ikke.

Plakat på veggen: Smak og se at Herren er god! 
Give away: Alle får en søtsak



Post 2: La navnet ditt holdes hellig

Stikkordene under formidles av gruppeleder:  
Hjelp oss, Gud, til å ære deg gjennom å leve rent. 
Be om tilgivelse hvis vi gjør feil. 
Gi Gud godt rykte. Joh 15, 12: ”Dere er mine venner dersom dere elsker hverandre.” 
Du ærer Gud når du viser kjærlighet, når du tilgir, når du etterligner Jesus!

Et stort hjerte på veggen med ordene ”Elsk hverandre” skrevet inni. 
Alle skriver navnet sitt på en post-it-lapp og henger på hjertet.

Post 3: La riket ditt komme 

Stikkordene under formidles av gruppeleder:
Guds rike er inni oss og iblant oss, når Gud får sin vilje. 
Vi bygger Guds rike når vi tar imot det Han gir og blir forvandlet og gir det videre. 
Be om at flere mennesker skal få høre, flere forstå hvem Jesus er og ta imot ham. Joh 3,16.

På posten ligger en haug med LEGO-klosser med en lapp på. Alle skriver navnet sitt på en 
kloss og er med å ”bygge Guds rike”.

Post 4: La viljen din skje på jorden som i himmelen 

Stikkordene under formidles av gruppeleder:
Guds vilje er at alle skal bli frelst.  
At alle skal få erfare Hans kjærlighet. Gud vil at vi skal leve i kjærlighet.  
Be om at Han skal forvandle oss, gjøre oss mer lik Jesus… 

Kurv på bord: Skriv navnet til en du ber om skal bli frelst/ta imot Jesus i hjertet sitt. Be for 
navnene.

Post 5: Gi oss i dag vårt daglige brød 
  
Stikkordene under formidles av gruppeleder.  
Gud er en god pappa. Han vet hva vi trenger og ønsker å gi oss det men vi må be om det. 
Jakob 1, 17 All god gave kommer fra Gud - vi kan forvente godt fra Ham.  
Kanskje vi også kan være noens bønnesvar? Gi til noen som trenger noe… en klem, være en 
venn, gi en gave, et besøk…

Gruppelederen bryter et brød, deler ut og takker for alt vi har. 
Minne hverandre om å dele med andre.



Post 6: Tilgi oss våre synder slik vi tilgir de som synder mot oss 

Stikkordene under formidles av gruppeleder:
Vi må tilgi for at Gud skal kunne tilgi oss! Matteus 18, 22 sier: ”Tilgi din bror 70x7”. 
Matteus 18 om tjeneren som selv fikk stor gjeld slettet men ikke selv ville ettergi den som 
skyldte ham bitte litt.  
Å tilgi handler også om å gi en ny sjanse. Tåle. Oppmuntre en som har feilet.  
Hos Gud finnes ny nåde for hver dag! Klag 3, 23.

På posten ligger en haug med steiner. Oppmuntre til å ta en stein som et symbol for en 
handling du trenger tilgivelse for og legge den fra seg. Be om tilgivelse.

Post 7: Led oss ikke inn i fristelse men frels oss fra det onde 

Stikkordene under formidles av gruppeleder.  
Snakke sammen om hva som kan være vondt og vanskelig - i et barns/ungdoms/en voksens 
liv.
minne hverandre på å ta med jesus i alle ting og be ham om hjelp og beskyttelse.
Jesus ba intens om hjelp for eksempel i Getsemane (han hadde ikke lyst til å bli plaget og 
drept!) 
Matt 26, 38-41

Et stort kors på veggen. 
Drikke juice sammen og takke for at Jesus døde på korset for oss.

Avrunding: Riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. 

Alle setter seg på stolene sine. 

En oppsummerer felles til slutt ved hjelp av stikkordene under:

Synge og takke og si fine ting om Gud. Det er å bygge en trone for ham!  

Gi ham en inngang. Salme 22,4. 

Han får makt til å gjøre noe i livet vårt, forvandle hjertene våre. 

Avslutt med sangen: 
Laudate omnes gentes, laudate Dominom 
Syng lovsang hele jorden, syng lovsang for vår Gud 
Hans nåde varer evig, hans kjærlighet er stor


