Andagt mens vi....
Slut-spørgsmål!

Herren er min hyrde (Salm. 23)
Herre du ransager mig (Salm. 139)
Guds kærlighed (Rom. 8,38-39)

Hvad betyder det for dig, Er Gud/Jesus med os?
at der er en, der sikrer
Sikrer Gud/Jesus os i
dig, når du klatrer?
livet?

sejler kano/
kajak/ båd...

Noa (1. Mos 7)
Stormen på søen (Matt 8,23-27; Mark 4,35-41; Luk 8,22-25)
Vandringen på søen (Matt 14, 22-33; Mark 6,45-52; Johs 6,16-21)

Hvad er fedt ved at
Er Gud/Jesus med os,
sejle? Hvad sker der, når når vi sejler? - og/eller i
man sejler?
livet?

tænder ild og
laver
bålaktiviteter

Elias og Baal-profeterne (1. Kong. 18,20-39)
Moses og tornebusken (2. Mos 3,1-4,17)
Jesus ved Geneserat sø (Johs. 21,9-14)

Hvad er ild og hvad den Har Gud – som skaber/
gør ved dig?
Jesus/ Helligånd noget
med ild at gøre?

Isaks ofring (1. Mos 22,1-19)
Moses og De 10 Bud (2. Mos 19,1-25)
Bjergprædikenen (Matt. 5-7)
Forklarelsen på Bjerget (Mark 9,2-13)
Korsfæstelsen (Johs 19,25-37)
Kristi Himmelfart (Matt 28,16-20)

Hvad sker derpå bjerget? Kan man møde
(for dig?)
Gud/Jesus på bjerget?
Hvad sker der med Gud? Er Gud/Jesus med på
bjerget?

Noa (1. Mos Kap. 6-9)
Abrahams vandring (1. Mos 12,1-5)
Moses og tornebusken (2. Mos 3,1-4,17)
Esajas kaldelse (Es 6,1-10)
Jonas (Jon 1,1-6)
Discipel-kaldelser (Luk 5,1-11; Matt 4,18-22; Mark 1,16-20; Johs 1,3551)

Hvad tænker/føler du,
når du skal prøve noget
for første gang? - prøve
noget nyt...

Kan Gud/Jesus være et
holdepunkt, når vi skal i
gang med noget helt
nyt/ukendt?

Josua ved Jeriko (Josv 6,1-20)
David foran arken (2. Sam 6,11-19)
Klagesang og fløjte (Matt. 11,16-19)

Hvad gør musikken ved
dig? Er du med eller
ikke?

Er der ligheder mellem
musik og Gud?

Abrahams vandring (1. Mos 12,1-5)
Ørkenvandringen
• sulten (2. Mos 16,1-4)
• tørstig (2. Mos 17,1-6)
Jesu vandring
• sulten (Luk. 6,1-5)
Vandringen til Emmaus (Luk 24,13-35)

Hvad sker der, når man
vandrer? (for dig?)

Er Gud/Jesus med når
vi vandrer? - og/eller i
livet?

er på fjeldtur

laver
adventure –
eventyr/kaster
os ud i ”det
ukendte”

spiller musik/
synger
vandrer

Vælg en af dine yndligs-salmer/sange

klatrer/ sikrer

Vælg en af dine yndligs-salmer/sange

'din fortælling'

Fadervor

Vælg en bibeltekster (brug evt genfortælling)

Andagt mens vi....

Koder,
mysterium,
escape rooms
osv.
Førstehjælp

Slut-spørgsmål!

Vi skal skaffe vores egen føde (1. Mos 3,17-19)
Peters syn om at mennesket må spise alt (ApG 10.10-16)
Kain og Abels offergaver (1. Mos 4,3-5)
Manna i ørkenen (2. mos 16,27-31)
Bespisning af de 5000 (Matt 14,13-21)

Hvad betyder mad (for Mon Gud er tilstede i
dig)? Hvad gør mad ved maden og næring til
dig/for dig?
livet?

Bygningskonstruktion af Noas ark (1 Mos 6,14-16)
Skabelsen (1 Mos 1-2,4)
Lignelsen om huset på klippen og huset på sand (Matt 7,24-27)
Bygning af den syvarmet lysestage (2. mos 25,31-40)

Hvordan bygger/skaber
du noget? Finder du en
vejledning, overvejer du
fundamentet osv.?

Vandringen til Emmaus (Luk 24,13-35)
De ti plager (2 Mos 7-11)
Forberedelser til det sidste måltid (Matt 26,17-19)
Profetien om fremtiden (Es 9,1 og 5-6a)

Hvordan følelse det at
Kan man få hjælp af
lykkes med en opgave/en Gud i opgaver, som vi
kode? Hvad sker der når ikke kan løse?
det lykkes kontra ikkelykkes?

Den barmhjertige samaritaner (Luk 10, 25-37)
Salvningen i Betania (John 12,1-11)
Officeren i Kapernaum (Matt 8,5-13)
Tempelkilden som medicin (Ez 47,8-12)

Har du nogensinde
skulle yde førstehjælp i
det virkelige liv?

Hvori opstår vores
opfindsomhed og
kreativitet? Og har det
overhovedet noget med
Gud at gøre?

Er Gud med i det
førstehjælp, vi yder?

Vælg en af dine yndligs-salmer/sange

Krea eller
pionering.
Det at skabe
noget sammen

Vælg en af dine yndligs-salmer/sange

Laver mad
sammen

'din fortælling'

Fadervor

Vælg en bibeltekster (brug evt genfortælling)

