
UGE 3: GUDS FOLK

FORBEREDELSE

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

 Vores identitet som Guds familie.
 Gud valgte sit folk af ren og skær nåde (ikke på grund af nogen præstationer eller 

fortjeneste fra deres side).
 Gud er på udkig efter en familie, som vil stole på ham og hans vej – i stedet for at 

stole på deres egen vej.
 De mennesker, som han valgte at arbejde igennem, var både oprørske og syndige 

(den eneste mulighed, da hele menneskeheden er en falden slægt).

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 ser hjertet. Om hjertet elsker Gud og derfor villigt og af sig selv giver 

Gud det allerbedste. Og at handlingerne afspejler hjertets tilstand. 
 Vi så, at Gud viser nåde og barmhjertighed, selv mens han retfærdigt straffer 

menneskeligt oprør.
 Vi så, at mennesker valgte sig selv.
 Vi så, at selvet og synd fører til adskillelse og død, mens lydighed mod Guds kald 

fører til liv og relation med Gud.
 Vi talte også om, hvad det betyder, at Gud har sagt, at vi skal bære frugt.
 Livet er i blodet – og livet tilhører Gud.

FORTÆLLING & DIALOG

Scene 1 – Pagten
Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1

Noas efterkommere glemte alt om Gud og om hvordan, han havde reddet dem sikkert 
gennem vandfloden. De begyndte nu at lægge planer for at anlægge en stor by med huse 
bygget af sten.

De sagde, ”Lad os bygge et monument for os selv, som når til himlene for at vise hvor 
store og fantastiske vi er.” Gud så, hvordan mennesker begyndte at samles for at ære dem 
selv i stedet for Ham. På det tidspunkt i historien talte alle mennesker det samme sprog. 
Så Gud gav dem nu forskellige sprog, for at gøre det sværere for dem at samle sig i et 
oprør. Herefter spredte han dem ud over hele jorden.
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Nogle få generationer senere gav Gud manden Abram et løfte:

Gud sagde til Abram, ”Jeg ønsker, at du skal forlade dit land og din familie og gå til et land, 
som jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til stamfader for et stort folk, og jeg vil gøre dit navn 
kendt op gennem hele historien. Jeg vil velsigne dem, som velsigner dig, og jeg vil 
forbande dem, som forbander dig. Hele jorden vil blive velsignet gennem dine 
efterkommere.”

Det var et forbløffende løfte fra Guds side. Han valgte at velsigne hele jorden gennem én 
familie. Der var bare et ”lille” problem… Det var aldrig lykkedes Abrams kone, Saraj, at 
blive gravid og føde et barn, så hvordan i alverden skulle hele jorden blive velsignet 
gennem deres efterkommere? For slet ikke at nævne, at de var ved at være godt oppe i 
årene. På det tidspunkt var Abram omkring 75 og Saraj omkring 65!

Så Gud førte Abram og hans familie til et land som hed Kana'an. Her sagde Gud til Abram, 
”Se så langt du kan i alle retninger. Det land vil jeg give til dig og dine efterkommere”.

Nogen tid gik, og Abram og Saraj fik stadig ingen børn. 
Abram spurgte Gud, ”Hvad skal alle dine velsignelser gøre godt for, når jeg ikke engang 
har en søn? Jeg bliver hurtigt ældre, og snart bliver jeg nødt til at give hele min arv til en af 
mine tjenere”. Gud svarede Abram ”Nej, du vil få en søn, som vil arve alt, præcis som jeg 
har lovet dig det”. 

Så tog Gud Abram med ud under den mørke nattehimmel og sagde til ham ”Se op på 
himmelen og tæl stjernerne, hvis du kan. Din familie vil blive på samme måde – mange 
flere end det er muligt at tælle”. Abram troede på, hvad Gud sagde til ham, og Gud kaldte 
ham retfærdig på grund af hans tro.

Flere år gik og Saraj blev efterhånden utålmodig over, at hun stadig ikke havde fået et 
barn. Hun gik derfor til sin trælkvinde Hagar og spurgte, om hun ville være en slags 
rugemor for Saraj. Abram gik med på planen. Han gjorde Hagar gravid, og hun fødte ham 
en søn, som hed Ismael. Men Sarajs og Hagars forhold blev mere og mere anstrengt. Da 
Hagar fandt ud af, at hun var gravid, begyndte hun at foragte Saraj. Til gengæld 
behandlede Saraj Hagar på den allerværste måde. Det hele endte med, at Hagar og 
Ismael blev sendt bort for aldrig mere at leve sammen med Abrams familie. 

Da Abram var 99 år gammel, viste Gud sig for ham og sagde ”Jeg er Gud den almægtige. 
Tjen mig med hele dit liv og lev ulasteligt. Jeg vil fastholde mit løfte til dig i generation efter 
generation. Det er et evigt løfte. Jeg ændrer dit navn til Abraham, som betyder 'far til en 
mængde folkeslag'. Jeg vil altid være din Gud, og du vil altid være mit folk.” Så tilføjede 
Gud ”Jeg ændrer også din kones navn til Sara (det betyder fyrstinde). Store konger skal 
nedstamme fra hende. Hun vil få en søn, som du skal kalde Isak.”

Både Abraham og Sara lo ad Guds løfte.
Abraham tænkte ”Hvordan kan jeg blive far, når jeg er 100 år gammel? Hvordan kan Sara 
få er barn, når hun snart er 90 år gammel?”
Sara tænkte ”Hvordan skulle en gammel kone som mig, der ikke har haft menstruation i 
mange år, pludselig kunne få et barn? Og min mand er endnu ældre end jeg er.”
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Abraham spurgte Gud ”Er det gennem min søn Ismael, at du vil velsigne min slægt?” Men 
Gud sagde ”Hvorfor lo du? Er noget for svært for mig? Næste år vil du få en søn. Det er 
gennem ham, Isak, at jeg vil give min velsignelse – ikke gennem din tjenerindes søn.”

Som sagt – et år senere, præcis som Gud havde sagt, fødte Sara deres første søn og gav 
ham navnet Isak, som betyder ”han lo”. Isaks fødsel var Guds første skridt i at opfylde det 
løfte, som han havde givet til Abraham. Abrahams efterkommere kom til at hedde 
hebræere. Det var Guds ønske, at de skulle være et helt nyt slags folk på jorden, som 
kunne vise verden, hvad det vil sige at leve livet på Guds måde.

Scene 1 dialog - Pagten
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) Hvorfor forhindrede Gud, at folket byggede et monument for dem selv?

2) Hvordan vil du beskrive Guds forhold til Abraham? Og Abrahams til Gud?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:

• Abraham stolede på Gud – han troede på Guds løfter – han brød op og drog af 
sted.

3) Hvor i fortællingen kan vi se, at Abraham kæmpede med at tro på Guds løfter?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:

• Abraham troede, at han var nødt til at give sin arv til en af sine tjenere
• Abraham og Sara lo ad Guds løfter, ”Hvordan skulle det kunne lade sig gøre, at 

…”.

4) I fortællingen erklærer Gud Abraham for retfærdig på grund af hans tro. Hvad 
tror du det vil sige at være retfærdig? Var Abraham uden synd?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:

• Kun Gud gør altid hvad der er godt, rigtigt og perfekt, så alene Han er 
kvalificeret til at bestemme, hvad der er rigtigt og forkert – godt og ondt!

• Abrahams retfærdighed består i, at Gud siger, at han er retfærdig  (tilregnet af 
nåde).

• Abrahams retfærdighed betyder, at han har et ret forhold til Gud. 
• Abrahams retfærdighed betyder, at han bruges af Gud på den rette måde.

5) Ultimativt set – hvem skal så bestemme, hvad der er den rette brug af vores liv, 
talenter, tid, energi?

• Gud alene.

6) Hvem bestemmer normalt disse ting i dit liv?

7) Hvordan ville det se ud, hvis vi begyndte at lade Gud bestemme, hvad der er den 
rette brug af vores liv? Hvad ville være anderledes?

8) Hvad var Guds løfter til Abraham?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:

• At gøre ham til stamfader for et mægtigt folk.
• At velsigne og beskytte ham.
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• At velsigne alle folk på hele jorden gennem ham.

9) Hvad fortæller dette løfte os om Gud?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:

• Gud ønsker at velsigne alle mennesker.
• Gud har valgt en familie (et folk), som skal være hans velsignelse og som 

skal leve på hans måde. For at vise verden hvem og hvordan han er. Et folk 
velsignet af Gud for at de kan være en velsignelse for andre.

10) Hvad vil det betyde for dit liv, hvis du rent faktisk tror på, at du er udvalgt af Gud 
og velsignet for at kunne være en velsignelse?

• Gud vil beskytte og velsigne sit folk.

11)Hvor i fortællingen ser vi, at Gud begynder at opfylde sit løfte til Abraham?

12) Hvor ellers i fortællingen indtil nu har vi set, at Gud holder sine løfter?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:

• Adam og Eva døde, Kain lod synden tage magten, Noa med vandfloden …

13)  Tror du, at Gud ALTID holder hvad han lover?

14)Hvornår i dit liv har du været allermest nødt til at stole på en anden? Hvordan gik 
det?

MULIGHED FOR AT UDVIDE DIALOGEN

15)Har du oplevet en stjerneklar nat langt væk fra byens lys? Hvordan føltes det?

16)Prøv at forestille dig, at du var i Abrahams sko. En gammel mand med en hustru, 
som for længst har passeret den fødedygtige alder. Ville du tro Guds løfte om en 
enorm familie med flere medlemmer end der var stjerner? Hvor svært mon det 
har været?

17) Hvad var formålet med, at Gud velsignede Abraham?

18)Hvis fortællingen om, at Gud kalder en speciel familie til at være hans eget folk 
er sand – hvordan skal det påvirke dit liv?

19)Hvordan ville det påvirke os som fællesskab?

20)Hvordan ville det påvirke andre… vores kvarter, vores by, vores land… ?
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LEV DET UD
UGE 3: GUDS FOLK

noget at tænke over …
 Hvordan afgør du i dagligdagen hvad der er rigtigt og forkert i dit liv? Hvordan 

kunne du ændre denne proces i lyset af fortællingen?

 Hvornår (hvis nogensinde) i dit liv har du følt det som, at Gud erklærede dig 
”retfærdig”? Hvad var situationen, og hvad gjorde du eller gjorde du ikke?

 Brug noget tid i denne uge på at lave en liste over måder, hvorpå Gud har velsignet 
dig i dit liv. … mennesker, familie, ledelse, arbejde, helbred, talenter, færdigheder, 
etc. Brug så noget tid på at spørge Gud om, hvordan han kunne tænke sig, at du 
brugte disse velsignelser til at være en velsignelse for andre.

noget at læse om …
1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1
Læs eller hør det evt. online på http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline

Pagten med Abraham, 1Mos 12,1-3
Herren sagde til Abram: »Forlad dit land og din slægt og din fars hus, og drag til det land, 
jeg vil vise dig. Jeg vil gøre dig til et stort folk og velsigne dig. Jeg vil gøre dit navn stort, og 
du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig, og den, der forbander 
dig, vil jeg forbande. I dig skal alle jordens slægter velsignes.«

Johannes 1,12-13
Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans 
navn; de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.

Romerne 4,16-17
Derfor var det af tro, for at det kunne være af nåde, så at løftet kunne stå fast for alle hans 
efterkommere, ikke kun dem, som har loven, men også dem, som har Abrahams tro. Han 
er fader til os alle, sådan som der står skrevet: »Jeg gør dig til fader til mange folkeslag,« 
fader over for Gud, som han troede på, Gud, som gør de døde levende og kalder på det, 
der ikke er til, så det bliver til.

Pagten med Abraham
En advents-prædiken af John Piper, som ser på hvordan løfterne til Abraham også gælder 
for os i dag - engelsk, http://bit.ly/piper-abe

Huskevers (til at fastholde nogle af hovedpunkterne i denne uges fortælling)
”Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt.” Ordsprogenes bog 
3,5
”Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.” 2 Kor 12,9
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