UGE 1: BEGYNDELSE & ADSKILLELSE
FORBEREDELSE

Det store billede
Det er her vi skal hen… hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem.
 Gud er hellig og han er skaberen.
 Gud gør altid hvad der er godt, rigtigt og perfekt.
 Mennesker er skabt i hans billede.
 Mennesker er skabt til at vandre med Gud og lære af ham.
 Mennesker er skabt til at leve evigt
 Mennesket gjorde oprør og blev smidt ud af haven og adskilt fra Gud.
 Mennesket har aldrig været skabt til selv at bestemme, hvad der er hhv. godt og skidt. Det
er alene Gud, som har den myndighed.
 Gud opsøger oprørerne.
 En missional identitet / en missional Gud.

Slå den rigtige tone an
Specielt i den første samling er det vigtigt at skabe en fortrolig atmosfære.
 Vi er her for at lære og for at forandres (det er mere end en social aktivitet).
 Vi ønsker at komme tættere på hinanden og at opbygge et fællesskab.
 Ha’ det sjovt, hold tingene i gang og sørg for at alle deltager.
 Udfordringer er velkomne.
 Stræb efter at være ærlig og sårbar – lad maskerne falde. Det betyder også, at alt hvad der
siges er fortroligt.
 Som udgangspunkt kan spørgsmål kun besvares ud fra den tekst, der er læst. Alt hvad vi
behøver at lære om Gud og mennesker er at finde i teksten!
 OBS: ”gamle kristne” skal måske lige opfordres til at være tålmodige i starten. De kan nemt
tænke, at ”det har vi jo hørt mange gange før”. Men i løbet af nogle sessioner vil også de se
nye sider af, og vinkler på, Guds historie.
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FORTÆLLING & DIALOG

Indledning
Ser det ud som om, at vi lever i en perfekt verden? Er alt som det burde være? Har du tænkt over,
hvorfor det er sådan? Hvad er der galt med den verden vi lever i? Når vi om lidt dykket ned i
fortællingen vil vi opdage, at det faktisk ikke begyndte skidt – men tvært imod at alt var smukt og
fantastisk!

Alternativt – stil et spørgsmål:
Hvis du kunne forestille dig den perfekte verden, hvordan vil den se ud?
>> Der var engang, hvor verden var i stil med det, du beskriver … og den bliver sådan
igen.
Hvad hvis vi kunne leve i en verden uden sygdom, smerte eller død? Ingen forurening, fattigdom,
krige eller had? Kan det være muligt at den verden, som vi alle ønsker os, som vi alle drømmer om,
er præcis den verden, som Gud oprindeligt skabte til os?! Og hvad hvis Gud faktisk har en plan og
en vej til at gøre alt godt igen? Bibelen viser os, at der er sådan en vej … Lad os tage hul på
historien.

Scene 1 – Begyndelsen (læs den ikke bare – kend den og bring den til live!)
Fortællingen bygger på 1 Mos 1-3, Job 38, Es 14, Åb. 12.
Hele fortællingen kommer fra bibelen, og den handler om Gud. Et væsen som eksisterede før alle
ting, som skabte denne jord og alt på den. Gud alene gør altid hvad der er godt, rigtigt og perfekt –
bibelen kalder ham for hellig.
Mens Gud skabte jorden og lagde dens grundvold kiggede englene på. De var forbløffede, sang i
kor og råbte af bar glæde! Gud havde skabt disse fantastiske engle til at lovprise ham. Men nogle
af dem gjorde oprør mod ham og alt hvad han står for. Ethvert oprør mod Gud kaldes synd. Gud vil
ikke tillade nogen form for synd i sin nærhed. Så han sendte de oprørske engle ind i et mørke på
jorden. For at de på et senere tidspunkt skulle modtage deres endegyldige straf.
(hold en lille pause …)

Scene 2 – De første mennesker (læs den ikke bare – kend den og bring den til live!)
Fortællingen bygger på 1 Mos 1-2, Salm 8.
Så besluttede Gud, at han ville skabe et væsen mere – kaldet et menneske. Han tog jordkloden og
formede den til et sted, hvor mennesket kunne leve. Hans Ånd jog hen over jordens overflade,
mens:
Han lavede lys – og skilte det fra mørket…
Han skilte oceanerne fra himlen…
Han samlede vandet – så tørt land kom frem…
Han skabte planter, blomster og træer med frø, så de kunne reproducere sig selv…
Han skabte solen, månen og stjernerne – og inddelte tiden i dage, måneder og sæsoner…
Han fyldte havet med fisk, himlen med fugle og jorden med alle slags vilde dyr…
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Gud skabte det alt sammen med stor omhu og stor kreativitet – og da det hele stod færdigt, så
han på det ”og han så, hvor godt det var”
Gud sagde nu ”Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske over havets
fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og krybdyr, der kryber på jorden..”
Så Gud formede mennesket af jordens støv og blæste livsånde i det, så mennesket blev et levende
væsen. Det første menneske hed Adam.
Senere skabte Gud den første kvinde, Eva, fra et af Adams ribben. For at hun kunne være en
ledsager og en hjælper til Adam. Gud skabte både mand og kvinde i sit eget billede.
Gud velsignede manden og kvinden med evnen til at få børn, så de kunne fortsætte hans skabelse.
Han sagde til dem ”Bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets
fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!”. Han satte menneskene i en smuk have,
hvor de havde alt, hvad de behøvede for at leve livet fuldt ud.
I midten af haven stod der to helt specielle træer. Det ene var ”Livets træ”. Det andet var ”Træet
til kundskab om godt og ondt”. Han advarede dem mod at spise af dette træ – for ellers ville de
med sikkerhed dø…
Gud kom dagligt og tilbragte tid sammen med menneskene idet han gik en tur sammen med dem i
aftenskumringen. Han viste dem hvordan man skulle leve livet på den bedst mulige måde. Et liv
tæt sammen med Gud og under hans beskyttelse. Et liv som var fuldstændigt og komplet i enhver
henseende. Og Adam og Eva elskede at være sammen med Gud.
Som Gud nu så ud over sit skaberværk udbrød han ”det er VIRKELIG godt!”. Efter hele skabelsen
hvilede Gud, og han indførte en ugentlig hviledag for hans skabning.

Scene 1 & 2 dialog – begyndelsen & de første mennesker
Husk det er en dialog – ikke en quiz. ”Svarene” under hvert spørgsmål er for at hjælpe lederen til
at guide dialogen hen på centrale temaer og pointer.
1) Hvordan gjorde Gud menneskene unikke blandt hele skaberværket?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:

De blev skabt i Guds billede.
Gud blæste sin egen livsånde ind i Adam.
Gud gav mennesket myndighed til at herske over haven og alle dyrene.
2) Hvordan ved vi, at menneskene er skabt gode?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
De blev skabt i Guds billede.

Gud erklærede dem for at være excellente.
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3) Hvem synes du selv du er? Hvad former din identitet? (familie, job, evner, roller, etc.?) Hvor
vigtige er disse ting for din identitet?
4) Hvis du skal være ærlig… hvilken del af din identitet er lige nu er mest afgørende for din
følelse af selvværd?
5) Hvad ville være anderledes, hvis vores identitet og vores selvværd alene var baseret på, at vi
var skabt i Guds billede?
6) Hvilket forhold/relation havde Gud til menneskene?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:

Han tilbragte tid sammen med Adam og Eva. Og de elskede at være sammen med Gud.
Han gav dem ansvar – for Guds skaberværk og for selv at skabe.
Han viste dem den bedst mulige måde at leve på.
Han beskyttede dem mod alt ondt.
De elskede at være sammen med Gud. Han gav dem evnen til at vælge.
7) Hvad kendetegnede Adams og Evas relation til hinanden?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:

Tæt - Eva kom ud af Adams krop.
De var nøgne og skammede sig ikke.
8) Hvad tror du er væsentligt ved de 2 træer i haven?
9) Tror du, at mennesket blev skabt til at leve evigt? Hvad i historien viser os det?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:

Adam og Eva var skabt i Guds billede.
Død var kun en realitet, hvis de spiste af træet…
10) Hvad lærer du om Gud i denne scene?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:

Gud er kilden til alle velsignelser.
Gud har al magt. Gud har skabt alle ting.
Gud skabte mennesket i sit billede.
Gud viste mennesket, hvordan man skal leve på den bedst tænkelige måde.
Gud stoler så meget på mennesket, at han giver hele skaberværket i dets varetægt.
Gud giver mennesket evnen til selv at skabe.
Gud sørger for, at mennesket har alt hvad det behøver – haven havde alt, hvad de skulle
bruge.
Gud nyder sit skaberværk – han sagde at alt var perfekt på alle måder.
Gud sætter tid af til at hvile sig.
11) Hvad har vi indtil nu fået at vide om meningen med livet? Hvorfor er vi her?
Led folk tilbage til historien for at finde svarene:

Vi skal vandre i haven sammen med Gud.
Vi skal lære af ham hvordan livet leves på den bedste måde.
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Vi skal underlægge os hans skaberværk og forvalte det.
Vi skal selv fortsætte med at skabe.
12) Hvis denne historie ikke handler om os – men om Gud – hvordan finder vi så formålet med

vores liv? Hvad foretager menneskene sig med Gud?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:

Nyder Gud og lærer af ham – bruger tid med ham og lever livet på hans måde.
13) Hvordan står det i kontrast til den måde folk tænker på i dag?
Spørgsmålet skal helt bevidst skabe lidt spænding her…

Scene 3 – Adskillelse (læs den ikke bare – kend den og bring den til live!)
Fortællingen bygger på 1 Mos 1-3.
En dag var der en slange – den klogeste af dyrene i haven – som kom hen til Eva. Slangen spurgte
Eva, ”Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven?”
Eva sagde til slangen: ”Vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ,
der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø.”
Slangen sagde til hende, ”Vist skal I ikke dø! Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres
øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt.”
Da Eva så hvor god og lækker frugt så ud, og at den ville gøre hende vis, så tog hun nogle og spiste
dem. Hun gav også nogle til Adam, hendes mand, som var sammen med hende – og han spiste
også af dem. De valgte ikke at stole på Gud – men at stole på en løgn. I samme øjeblik blev deres
øjne åbnet, og de blev fyldt af skam og af frygt. De syede figenblade sammen og bandt dem om
livet for at skjule, at de nu var nøgne.
Hen imod aftenstid hørte de Gud gå omkring i haven, så de gemte sig inde mellem træerne. Gud
kaldte på Adam: ”Hvor er du?” Adam svarede: ”Jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg var
nøgen, og så gemte jeg mig.” Gud spurgte: ”Hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af
det træ, jeg forbød dig at spise af?” Adam gav Eva skylden og sagde: ”Kvinden, du satte hos mig,
gav mig af træet, og så spiste jeg.” Så sagde Gud til Eva ”Hvad er det, du har gjort?” Eva gav
slangen skylden og sagde: ”Slangen forledte mig til at spise.”
Så sagde Gud til slangen: ”Fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg. På din
bug skal du krybe og støv skal du æde, alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden,
mellem dit afkom og hendes: Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i
hælen.”
Guds hjerte var sønderknust på grund af deres ulydighed. Men han kunne ikke bare ignorere, hvad
de havde gjort. Gud gør altid hvad der er godt, rigtigt og perfekt. Hans perfekte retfærdighed
krævede, at dette oprør fik konsekvenser. Derfor straffede han Adam og Eva ved at smide dem ud
af haven – udenfor hans nærhed, omsorg og beskyttelse. De fulgte ikke længere Guds vej. De var
nu underlagt trængsler, sygdom, smerte og død.
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Gud fortsatte med at elske Adam og Eva. Han lavede endda selv tøj til dem af dyreskind og gav
dem det på – så de ikke behøvede at skamme sig udenfor haven.

Scene 3 dialog – adskillelse
Husk det er en dialog – ikke en quiz. ”Svarene” under hvert spørgsmål er for at hjælpe lederen til
at guide dialogen hen på centrale temaer og pointer.
14) Hvad valgte Adam og Eva at gøre i denne fortælling?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:

Stolede på slangens løgn.. valgte IKKE at stole på Guds ord… tillid til egen kraft uden Gud…
tillid til at de selv kan håndtere hvad der er hhv. godt og dårligt i deres liv.
15) Hvad var den reelle fristelse, som slangen udsatte Adam og Eva for?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:

At blive selvstændige – at blive Guds ligemænd (at få ære).
At tro på, at de er mere egnede end Gud til at definere hvad der er hhv. godt og ondt,
rigtigt og forkert i deres liv.
16) Hvad var Guds allerførste respons til Adam lige efter han havde været ulydig?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:

Gud begyndte at lede efter ham… og spurgte ”Hvor er du?”
17) Tror du, at Gud ikke vidste hvor Adam var? Hvorfor ledte han efter ham og stillede
spørgsmål?
18) Hvilke konsekvenser fik deres adfærd?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:

Dom og adskillelse fra Gud.
Ødelagte relationer i forhold til Gud og til hinanden.
Sygdom, smerte og død.
Barmhjertighed. Gud udslettede dem ikke og han tildækkede deres nøgenhed og skam.
19) Hvorfor tror du, at deres synd og oprør måtte have konsekvenser? Hvorfor kunne Gud ikke
bare se igennem fingre med deres oprør?
Gud kan aldrig tillade synd at forblive i hans nærhed. Han gør altid hvad der er godt, rigtigt
og perfekt (hellig).
20) ”Den danske historie”
Fødsel > vuggestue > børnehave > skole > gymnasium > sabbatår > uddannelse > 1. job > 1. ægteskab >
1,8 barn > villa, vov-hund og Volvo > 2. ægteskab > 2. job > børnene flytter hjemmefra > golf > FOF
kurser > seniorordning > efterløn > pension > charterrejser til Gran Canaria > død.

Hvad er motivationen bag dette livsforløb?
Hvad er udbyttet fokuseret på?
Hvem er historiens centrum ? – hvis historie bliver levet ud her?
Hvor magtfuld er denne historie i vores kultur? I dit liv?
Tror du, at du kan leve denne historie ud og samtidig behage Gud?
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Hvordan er ”Den danske historie” forskellig fra den måde hvor på Gud påbegyndte sin
historie?
Er der en vej tilbage til at leve i den ”originale” historie? Guds historie?
21) Er vi ligesom Adam og Eva – eller vi forskellige fra dem?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:

Vi er præcis ligesom dem.
Vi vælger ofte – til trods for at vi kender Guds bud/vilje – at gå vores egne veje – at gøre
oprør.
Hvordan vælger vi mellem rigtig og forkert? Vi fastsætter selv hvad der er rigtigt og forkert
– ud fra egne perspektiver.
Vi forsøger at være vores egen gud – og at fortrænge Gud i vores liv.
Hvor kommer ondskaben fra?
22) Hvad lærer vi om Gud i denne historie?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:

Han ser ud til at vide alt. Han vidste, at Adam og Eva havde spist af træet.
Gud vil aldrig tillade ondskab at forblive i hans nærhed: han dømte hver af individerne i
historien. Han smed Adam og Eva ud af haven og væk fra hans tilstedeværelse. Han lovede,
at der ville komme en og slå slangen ihjel!
Han holder sine løfter: selvom de ikke døde øjeblikkeligt, så var Adam og Evas natur nu
forandret, så Gud ville ikke længere tillade dem at have adgang til livets træ. Og han
mindede Adam om, at han ville blive til støv.
Her er kilden til al nåde og barmhjertighed: han advarede dem på forhånd… han lavede
klæder til dem af dyreskind. De uskyldige dyr blev dræbt af Gud selv, så de kunne have tøj
og blive dækket til.
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LEV DET UD
UGE 1: BEGYNDELSE & ADSKILLELSE

noget at tænke over …









Prøv i den kommende uge – på en ny måde – at lægge mærke til, hvordan mennesker, dyr
og naturen er skabt. Ser du et fantastisk og kreativt design bag alt dette? Hvordan skal det
påvirke os, hvis Guds allerførste handling faktisk var, som en kunstner, at skabe en skøn
verden hvor alt var godt?
Tænk på din egen krop, eller dit barns (hvis du har et) … Hvor fantastisk er det lige? Hvad
får dit hjerte til at slå? Hvor kommer din kreativitet, intelligens og liv fra? Tænk over, at du
har ”livsånden” i dig.
Hvilke spørgsmål ville du stille til en fantastisk ”Skaber af alt” hvis du havde muligheden?
Hvis Gud skulle designe en test helt specielt til dig og ”sætte et træ i din have” – hvad
skulle det være?
Hvordan kunne Satan eller ”det onde” friste dig til at vælge din egen vej frem for Guds?
Brug noget tid i denne uge på at snakke med Gud om disse ting. Du kan regne med, at han
lytter. Og prøv så også at lyt efter ham 

noget at læse om …
1 Mos 1-3 Læs eller hør det evt. online på
http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline
Prædikerens bog 3,11 ”Han har gjort alting godt og rigtigt til rette tid; han har også lagt
menneskene verdens gang på sinde, dog uden at de kan finde ud af noget som helst af, hvad Gud
gør”.
Guds behag i sit skaberværk. Prædiken af John Piper om hvordan Gud har behag i hvad han
skabte og hvad skaberværket fortæller os om Gud selv, engelsk, http://bit.ly/piper-creation
The Sacred Romance: en bog som viser, hvordan Gud hele vejen op gennem historien opsøger den
oprørske menneskehed, engelsk, http://bit.ly/sacred-romance
Expelled: No Intelligence Allowed: en dokumentarfilm som viser omfattende forfølgelse af
videnskabsfolk og undervisere, der fastholder standpunkter, som er i opposition til de teorier, som
Darwin lagde grunden til, engelsk, 98 minutter, http://bit.ly/expelled
Om skabelse, evolution og design: http://bit.ly/id
Huskevers (til at fastholde nogle af hovedpunkterne i denne uges fortælling)
“Himlen fortæller om Guds herlighed, hvælvingen beretter om hans hænders værk”, Salme 19,1
“For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud”, Romerne 3,23
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