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UGE 2: EN SYNDFULD 

MENNESKEHED 

 

FORBEREDELSE 
 

Det store billede 
Det er her vi skal hen… hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. 

 Alle mennesker har valgt at synde – at vælge sig selv over, og adskilt fra, Gud. 
 Gud ser på hjertet. 
 Selvet og synden fører til adskillelse og død – troen på guds løfter fører til liv og relation 

med Gud. 
 Gud har skabt os og givet os troen – og ud af livsfællesskabet med Ham, bærer vi frugt. 
 Gud er kilden til nåde og barmhjertighed. 

 

Slå den rigtige tone an 
Du behøver ikke at repetere punkterne hver gang, men vær undervejs opmærksom på at de rent 
faktisk efterleves. 

 Vi er her for at lære og for at forandres (det er ikke kun en social aktivitet, vi ønsker også 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 – begge veje. 
 Stræb efter at være ærlige og dermed sårbare – altså lad maskerne falde. Det betyder 

også, at alt, hvad der siges, er fortroligt. 
  

Genopfrisk fortællingen fra sidste uge 
 Vi så, at Gud skabte englene og grundlagde jorden. Vi så Satans forsøg på at placere sig 

over Gud – og blive som Gud. Og vi lærte, at Gud aldrig vil tillade noget ondt at være i hans 
nærhed. Så han smed Satan og hans dæmoner ud af haven. 

 Vi så også, at Gud skabte og formede jorden og alt levende på den. Og menneskene skabte 
han i sit eget billede. Gud velsignede mennesket ved at dele sin autoritet med dem. De 
skulle opfylde jorden og herske over den – de skulle fortsætte den skabelse, som Gud 
havde påbegyndt. Vi lærte, at mennesker blev skabt med en vilje, som kan fristes til at 
vælge Gud fra og leve uden Ham. 

 Igen – Gud vil ikke tillade noget ondt eller noget oprør til at være i hans nærhed og smed 
derfor Adam og Eva ud af haven. Men samtidig viste Gud sin fortsatte omsorg for 
menneskene ved ikke at udslette dem og ved at skaffe dem tøj af dyreskind, så de ikke 
skulle være nøgne og skamfulde uden for haven. 

 Hvad har du specielt hæftet dig ved fra sidste uge? 
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FORTÆLLING & DIALOG 

 

Scene 1 – To brødre 
Fortællingen bygger på 1 Mos 4. 
 
Efter at Adam og Eva havde forladt haven, fik de to sønner, Kain og Abel. 
Da de voksede op, blev Kain landmand, og Abel blev fårehyrde. 
I forbindelse med høsten bragte brødrene offergaver til Gud. Kain bragte afgrøder, og Abel nogle 
af de allerfineste lam fra flokken. 
Gud tog imod Abel og lammene, som var hans offergave. Men han tog ikke imod Kain og hans 
offergave. Det gjorde Kain meget vred og ophidset. 
 
”Hvorfor er du så vred?” Spurgte Gud ham. ”Hvorfor går du hele tiden og kigger ned i jorden? Ville 
du ikke også blive accepteret, hvis du gør, hvad der er rigtigt? Men hvis du nægter at gøre, hvad 
der er rigtigt, så er du i stor fare. Synden i dig truer med at overtage magten over dig og ødelægge 
dig. Tag dig i agt for, at det er dig, der kontrollerer synden - og ikke omvendt!” 
 
Nogen tid efter sagde Kain til sin bror Abel: ”Lad os gå en tur sammen ud på markerne”. 
Og mens de var derude overfaldt og dræbte Kain sin egen bror. 
Det er det første mord, som vi hører om i bibelen. 
 
Bagefter spurgte Gud Kain: ”Hvor er din bror, Abel, henne?”. 
”Aner det ikke…” svarede Kain. ”Er det måske mit job at have styr på, hvor han er henne?”.  
Men Gud sagde: ”Hvad har du gjort? Hør her! Din brors blod skriger til mig fra jorden! Du er nu 
bandlyst fra den jord, som du har tilsølet med din brors blod. Den vil ikke længere give afgrøde til 
dig – lige meget hvor hårdt du arbejder! Fra nu af vil du være en fredløs og en flygtning på jorden, 
og du vil altid skulle vandre fra sted til sted.” 
 
Kain svarede Gud: ”Min straf er mere end jeg kan klare! Du har nu taget mig væk fra mit land – og 
fra din egen nærhed; du har gjort mig til en fredløs vandringsmand på jorden. Alle jeg møder vil 
forsøge at slå mig ihjel!” 
 
Gud svarede: ”NEJ! Der er ingen, som vil slå dig ihjel. Enhver som forsøger at gøre dig ondt, vil få 
en straf, der er syv gange større end din”. 
 
Så satte Gud et mærke på Kain for at advare alle, som kunne pønse på at slå ham ihjel. 
Så forlod Kain Guds nærhed og drog til et land, der lå øst for haven. 
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Scene 1 dialog – To brødre 
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. 
OBS: Du skal gå relativt hurtigt gennem denne dialog for at have tid nok til scene 2. 
 
1) Hvad sagde Gud til Kain, efter han havde afvist hans offer: 

Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod: 

 Ville du ikke også blive accepteret, hvis du gjorde, hvad der er rigtigt? Men hvis du afviser 
at gøre det, så vil synden ødelægge dig? 

 Gud ser på hjertet – det var en hjertesag. Gud talte til Kain om at gøre, hvad han allerede 
vidste, var det rigtige at gøre… han gjorde det ikke… det er en hjertesag ikke en 
”offergave”-sag. 
 

2) Hvorfor - tror du - slog Kain sin bror ihjel? 
 

3) Hvad gør du, når du ikke føler dig accepteret? 
 

4) Hvad er du villig til at gøre for at blive accepteret? 
 

5) Hvordan ville dit liv forandres, hvis du vidste, at du allerede var elsket og accepteret 
uafhængig af, hvad du gjorde? 
 

6) Hvordan reagerede Gud på mordet? 
Hvorfor kunne Gud ikke bare ignorere hvad Kain havde gjort? Hvilken straf fortjente Kain?  
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod: 

 Han fortjente døden. 
 Gud gengældte ikke ondt med ondt – han viste nåde og omsorg. 

 
7) Hvad lærer vi om mennesker i denne fortælling? (hvor i fortællingen så du det?) 

Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod: 

 Vi forsøger at bortforklare og skjule vores synd. 

 Vi vil have det, som andre har. 

 Vi kan vælge at gøre det, som er rigtigt. 

 Vi har en tilbøjelighed til ikke at lytte til Gud. 
 

8) Hvad lærer vi om Gud i denne fortælling? (hvor i fortællingen så du det?) 
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod: 

 Gud er interesseret i folks liv – han ønsker interaktion med dem. 

 Gud straffer synd. Gud er nådig. 

 Gud ved al ting. 

 Gud sørger for en vej frem. 

 Gud alene er god. Guds veje er ikke vores veje. 
 

9) Hvem ligner du mest i denne fortælling? 
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Scene 2 - Vandfloden 
Fortællingen bygger på 1 Mos 6-9. 
 
Antallet af mennesker på jorden voksede hurtigt. Synden spredte sig ikke bare fra Adam og Eva til deres 
sønner – den spredte sig også videre fra generation til generation. 
Selvom mennesker var skabt i Guds billede, så valgte de alle at være ulydige mod Gud. Det gav sig konstant 
udslag i, at de var voldelige og ondskabsfulde mod hinanden. Gud så også, at menneskenes tanker var helt 
igennem onde – hele tiden. Det knuste hans hjerte, og det fik ham til at ønske, at han aldrig havde skabt 
menneskene! 
 
Så Gud besluttede at starte helt forfra. Han sagde, ”Jeg vil fuldstændig udrydde denne menneskehed, som 
jeg har skabt. Jeg fortryder, at jeg nogensinde lavede dem”. 
Men der var en enkelt mand på hele jorden, Noa, som fandt nåde for Guds øjne. Noa havde et tæt forhold 
til Gud og vandrede sammen med ham, og han var den eneste ”udadlelige/ulastelige/dadelfrie” blandt sine 
samtidige. Så Gud sagde til Noa, ”Jeg har besluttet at dække hele jorden med en vandflod og udslette alt 
levende! Men jeg har en plan for at bringe dig sikkert igennem alt dette.” 
 
Gud sagde til Noa, at han skulle bygge en stor ark. Han gav detaljerede instrukser om, hvordan den skulle 
bygges, og hvordan den skulle indrettes. Gud sagde til ham: ”Lav en ark af Gofer-træ og forsegl den med 
tjære både inde- og udefra. Den skal være 137 meter lang, 23 meter bred og 14 meter høj og den skal være 
indrettet med flere dæk og med mange stalde til dyrene. Jeg lover, at du vil være i sikkerhed inde i arken. 
Medbring syv par af de dyr, som jeg har udpeget som offerdyr og et par af hver af de andre. Disse dyr vil 
komme til dig for at kunne overleve. Og husk så at tage nok føde med til både dig, din familie og alle 
dyrene.” 
 
Noa udførte al ting, præcist som Gud havde fortalt det. Og ligesom Gud havde sagt, så kom vandfloden! 
Vandet væltede ud af jordens dyb – og det væltede ned fra himlen. Da det begyndte, gik Noa, hans kone, 
hans tre sønner og svigerdøtre samt alle dyrene ombord i arken. Da vandet fortsatte med at stige, blev 
arken løftet og begyndte at flyde ovenpå vandet. Vandfloden dækkede til sidst selv de allerhøjeste bjerge 
på jorden – og alt levende blev udryddet. Undtagen dem som var ombord i arken. 
 
Efter 40 dage holdt regnen op. Mange måneder gik, mens vandet langsomt begyndte at synke. Igennem  
nogle uger sendte Noa ugentligt en due ud, for at se om den kunne finde tørt land. Endelig en dag vendte 
duen tilbage med et olivenblad i munden. Næste gang han sendte den ud, kom den slet ikke tilbage. Så 
vidste Noa, at vandet virkelig havde trukket sig tilbage, og at det nu var sikkert at forlade arken.  
 
Så snart Noa kom ud af arken, byggede han et alter, hvor han ofrede nogle af de rene dyr til Gud som et 
symbol på taknemmelighed og tilbedelse. 
 
Gud var glad for Noas offer og sagde, ”Jeg vil aldrig igen forbande jorden på grund af menneskene, som kun 
vil det onde fra ungdommen af. Jeg vil aldrig mere udrydde alt levende, som jeg nu har gjort.” Gud 
velsignede Noa og hans sønner og tilskyndede dem til at blive frugtbare og talrige, at få mange børn og 
endnu engang opfylde jorden med mennesker. 
 
Så sagde Gud til Noa og hans sønner: ”Jeg giver alle dyrene i jeres magt. I kan nu bruge dem som føde, 
ligesom jeg oprindelig gav jer planterne som føde. Men I må aldrig spise dyr, som stadig har livsblodet i sig. 
Og af ethvert menneske, som tager et andet menneskes liv, vil jeg kræve hævn. Livet er i blodet, og alt liv 
tilhører mig!” 
 
Gud sagde også ”Jeg vil sætte en regnbue på himlen, som et symbol på mit løfte. Når jeg ser regnbuen, så vil 
jeg huske den evige pagt mellem mig og alle levende væsener på jorden.” 

 



 

The Story of God er oversat fra engelsk og oprindelig udgivet af SOMA Communities i Seattle, USA. 

Scene 2 dialog – Vandfloden 
Husk det er en dialog – ikke en quiz. ”Svarene” under hvert spørgsmål er for at hjælpe lederen til 
at guiden dialogen hen på centrale temaer og pointer. 
 
10) Hvorfor sendte Gud en vandflod over jorden og udslettede alt levende? Synes du, at han 

havde en god grund til at gøre det? 
 

11) Hvorfor blev Noa og hans familie sparet? Hvad vil det sige at være 
”udadlelig/ulastelig/dadelfri”? Var Noa syndfri? 
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod: 

 Fortællingen siger os, at alle mennesker havde syndet – også Noa. Blev Noa sparet, fordi 
han havde et tæt forhold til Gud og vandrede sammen med ham og ikke forsøgte at skyde 
skylden for hans synder over på andre? 
 

12) Hvad blev konsekvensen af ondskab, oprør og vold på jorden? 

 Død! 
 

13) Hvad blev konsekvensen af at Noa vandrede med Gud?  
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod: 

 Frelst af Gud.  

 Gud sørgede for en måde, hvorpå han kunne blive frelst. 
 

14) Hvad siger fortællingerne indtil nu om, hvordan mennesker er? 

 Siden Adam og Evas fald har alle været syndere. 

 Alle følger deres egne veje og vil ikke have noget at gøre med Gud. 
 

15) Lyder det som om, at verden og menneskene på Noas tid var meget anderledes end i dag?? 
 

16) Har du nogensinde mødt et menneske, som levede et PERFEKT liv? Som aldrig gjorde en 
eneste selvisk ting? 
 

17) Hvad er Guds følelser omkring menneskene i denne fortælling? 
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod: 

 Han er skuffet og vred over, at de er gennemsyret korrupte. 

 Han er barmhjertig: Redder hele den menneskelige race og lover aldrig igen at udrydde 
den. 

 Gud brænder for at give os det bedst mulige liv 

 Gud sørger altid for en vej frem! 
 

18) Hvad vil det sige at være frugtbare? Frugtbar for hvem? Hvad vil det sige ikke at bære nogen 
frugt? 
 

19) Er dit liv prioriteret for maksimal frugtbarhed? Hvad står i vejen? Hvordan bruger du din tid, 
karriere, dine penge og talenter? 
 

20) Hvad kunne du begynde at gøre for at blive mere frugtbar på den måde, som det var Guds 
hensigt? 
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21) Hvad sagde Gud til Noa omkring dyr og deres blod? 
 

22) Hvad sagde Gud om mord og blod og liv? Hvorfor er det vigtigt? 
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod: 

 Alt liv tilhører Gud og livet er i blodet. Det er Gud selv, som giver liv. Han forlanger, at 
blodet (livet) bliver givet tilbage til ham, hvis nogen tager en andens liv.  

 
23) Hvad lærer fortællingen os om Gud? 

Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod: 

 Gud er magtfuld – han styrer og bestemmer over alt det skabte. 

 Gud vil aldrig tillade ondskaben at forblive i hans nærhed.  

 Vandfloden er den absolutte bekræftelse på, at Gud altid vil dømme synden i alle 
mennesker. 

 OG – Gud er kilden til al nåde. Han reddede Noa og hans familie og dermed hele 
menneskeracen. 

 Inden han reddede dem, advarede han dem mod den kommende dom, en nådeshandling, 
præcis som han gjorde med Kain. 

 Han lovede aldrig igen at udrydde alt levende, selvom han vidste, at menneskene ville 
fortsætte med at synde. 

 Gud vidste, hvad der boede i hjertet i hvert eneste menneske. Gud ved alt. 
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LEV DET UD 
  

UGE 2: EN SYNDFULD MENNESKEHED 

 

noget at tænke over … 

 Prøv i denne uge at notere dig, hvor ofte du ønsker noget som andre har. Læg også mærke 
til, når du føler et stærkt ønske om andres accept eller anerkendelse. 

 Tænk over dine valg … hvilke valg i dit liv har ført til ”død” eller adskillelse, og hvilke valg 
har ført til ”liv” og relationer? Hvilke af disse valg var motiveret af ”selvet” i dig? 

 Hvor nemt er det at gøre det rigtige, selv når du ved, hvad der er det rigtige, når du hellere 
vil gøre noget andet, som er til din fordel? Hvad skulle der til, for at du altid ville være 
motiveret for Guds plan med vores liv i stedet for vores eget begær, og hvad der passer os 
lige i øjeblikket? 

 Prøv at finde en konkret ting, som du kunne velsigne et andet menneske med i denne uge. 
Og gør en ting, som skaber eller opretter skønhed i verden. Start med noget småt, men 
fortæl en anden person, hvad du gjorde. 
 

noget at læse om … 

1 Mos 4-9 Læs eller hør online på http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline 
 
Hebræerne 11,4-7 ”I tro frembar Abel Gud et rigere offer end Kain, og derved blev det bevidnet, 
at han var retfærdig; det vidnesbyrd gav Gud ham for hans offergaver, og i kraft af troen taler han 
endnu, skønt han er død. I tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se døden, og han var der 
ikke mere, for Gud havde taget ham bort; for det er bevidnet, at før han blev taget bort, havde 
han behaget Gud. Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må 
tro, at han er til og lønner dem, som søger ham. I tro fik Noa et varsel om det, som endnu ikke var 
at se, og byggede i sin gudfrygtighed en ark til frelse for sit hus; ved denne tro bragte han dom 
over verden og blev selv arving til retfærdigheden af tro”. 
 
1 Samuel 16,7 ”Men Herren sagde til Samuel: »Se ikke på hans udseende og højde; ham forkaster 
jeg, for det drejer sig ikke om det, mennesker ser på; mennesker ser på det, de har for deres øjne, 
men Herren ser på hjertet”. 
 
Romerne 3,23 ”For alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud”. 
 
Romerne 6,23 ”For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre”. 
 
Pagten med Noah: En prædiken af John Piper, som viser hvordan fortællingen om Noa peger frem 
mod Jesus – engelsk, http://bit.ly/piper-noah 
 
Huskevers (til at fastholde nogle af hovedpunkterne i denne uges fortælling) 
“Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet”, 1 Samuel 16,7. 
“For syndens løn er død” (og vent så med at lære resten uden ad til session 7), Romerne 6,23. 

http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline
http://bit.ly/piper-noah

