
Lær Jesus bedre 
at kende

Giv på forhånd teenagerne besked om, at de skal have deres Bibler med 
til denne samling.

Konkurrence: Inddel i grupper af 2-4 personer. Du har på forhånd klippet 
billeder af kendte mennesker ud af aviser og blade e.lign. og klistret dem på 
et stykke papir. Hver gruppe får nu en kopi af papiret og x antal minutter 
til at skrive under hvert billede, hvem det er. Den gruppe med flest rigtige 
vinder. 

Opgave: Fortæl teenagerne at de kendte mennesker, de skulle gætte 
navnene på i konkurrencen, godt nok er kendte, men der er sikkert 
ingen af teenagerne som virkelig kender de kendte mennesker. Sig nu 
til teenagerne, at de skal tænke på et menneske, de kender rigtig, rigtig 
godt. Lad så et par stykker af dem fortælle, hvem de tænkte på. Spørg 
også hvordan de har lært den person så godt at kende. 

Intro: Hvis man gerne vil lære en person at kende, er det vigtigt, at være 
sammen med den person - bruge tid sammen med personen. Man kan også 
læse hvad personen skriver på facebook. Når man kender et menneske, ved 
man, om det er én man kan have tillid til. Hvis du ikke kender en person, 
er det svært at have tillid til den person. I Bibelen står der at tro er fast til-
lid (Hebr. 11,1). Tro og tillid hænger altså sammen. For at få tillid til Jesus og 
dermed tro, er det altså vigtigt at lære Jesus godt at kende.

Til denne teen-samling skal vi læse steder i Bibelen, hvorigennem vi kan 
lære Jesus bedre at kende.

Bibelstudie Del teenagerne ind i grupper igen. Det er vigtigt, at der er en leder 
i hver gruppe til at lede bibellæsningen og samtalerne. 

Vejledning: Læs ét bibelafsnit af gangen. Tal lidt om, hvad hvert enkelt bi-
belafsnit lærer jer om Jesu person. Skriv en kort konklusion på linjen under 
skriftstedet. Sørg for ikke at bruge for lang tid på hvert bibelafsnit, for så 
bliver det for langtrukkent. 
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Umiddelbart herunder følger forslag til konklusioner. Det er ikke meningen, 
at teenagerne skal se dette, men det er tænkt som en ledervejledning. Find 
opgavearket til teenagerne længere nede.

Matt. 17,1-5: Forklarelsen på bjerget.  
Forslag til konklusion: Jesus er Guds søn

Mark. 10,13-16: Lad din små børn komme til mig.. 
Forslag til konklusion: Jesus kan blive vred. Jesus er kærlig over for de små 
børn. 

Matt. 14,13-21: Bespisningsunder.  
Forslag til konklusion: Jesus havde egentlig lyst til at være alene, men han 
bruger alligevel tid på at helbrede de syge. Han synes nemlig det er synd 
for dem. Jesus har omsorg for menneskemængden. Han sender dem heller 
ikke bare sultne bort. Jesus kan gøre et fantastisk under.

Fil. 2,6-8: Filipperbrevshymnen. 
Forslag til konklusion: Utroligt at Jesus ville afgive sit fantastiske liv i Him-
len for at komme til jorden og dø på et kors. Det viser hans store kærlighed 
til os, at han ville ydmyge sig på den måde – ofre sig selv.

Luk. 23, 33-34: Tilgiv dem for de ved ikke, hvad de gør.  
Forslag til konklusion: Jesus kan bede Gud tilgive de mennesker, som netop 
har hamret ham fast til korset.

Luk. 19,1-10: Zakæus. 
Forslag til konklusion: Jesus ville være sammen med én som andre ikke 
kunne lide. Zakæus var en synder/fortabt, men Jesus ønsker at opsøge og 
frelse det fortabte.

Matt. 21,23-27: Spørgsmålet om Jesu myndighed. 
Forslag til konklusion: Jesus er super klog. Han kunne ”lukke munden” på 
ypperstepræsterne og folkets ældste. 

Luk 7,11-16: Enkens søn i Nain. 
Forslag til konklusion: Jesus syntes, det var synd for enken, at hun havde 
mistet sin eneste søn. Jesus har magt til at gøre døde levende.

Alle samles igen inden afslutningssnakken

Afslutningssnak Jesus er i går og i dag den samme. Dvs. at sådan som Jesus 
var, i de skriftsteder vi nu har læst, sådan er han også i dag. Selv om Jesus 
ikke er synligt i blandt os i dag, ønsker han at være sammen med dig hver 
dag. Jesus ønsker ikke bare at være en kendt person, hvis billede du kan 
genkende. Snak om, hvordan Jesus kan være din ven og Herre i hverdagen.  

Bøn Tak og pris Jesus for den han er, ud fra det I har talt om til bibelstudiet.
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Opgaveark

Vejledning: Læs ét bibelafsnit af gangen. Tal lidt om, hvad hvert enkelt bi-
belafsnit lærer jer om Jesu person. Skriv en kort konklusion på linjen under 
skriftstedet. Sørg for ikke at bruge for lang tid på hvert bibelafsnit, for så 
bliver det for langtrukkent. 

Matt. 17,1-5: 

Mark. 10,13-16: 

Matt. 14,13-21: 

Fil. 2,6-8: 

Luk. 23, 33-34:

Luk. 19,1-10: 

Matt. 21,23-27: 

Luk 7,11-16: 
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