
Villighed til tjeneste

Ved denne samling laver lederne to dramastykker til at begynde med.

Dramastykke 1

Der er stillet 4-5 stole op ved siden af hinanden, så det ligner en bænk. For-
tæl teenagerne at de skal forestille sig, at de er tilskuere til en fodboldkamp 
på et stadion. Dramastykket handler om en episode, som sker på udskift-
ningsbænken. Lederne sidder på bænken. Den ene har en t-shirt eller et 
skilt, hvor der står ”Coach”. En af de andre ledere kan have en t-shirt eller et 
skilt, hvor der står “Andersen”.

Hvis man kunne fremskaffe nogle ”stadionlyde” i baggrunden, ville det 
være super.

Træner: Larsen er skadet. Andersen, du skal ind i stedet for Larsen.  
Andersen: Hvad? Vil du have mig til at spille?  
Træner: Ja, du er vel på det her hold, ikk´? Og der er brug for en for-
svarsspiller. 
Andersen: Joo… men det andet hold, de spiller godt nok råt.  
Træner: Det er rigtig, men vi har altså brug for en spiller på banen. 
Andersen: Øh, træner. Det regner jo, og hvis jeg skal spille bliver mine 
fodboldstøvler og shorts bare våde og beskidte.  
Træner: Tror du, du har din spillerdragt bare for at side og varme bæn-
ken? Du har den, for at den skal bruges, og det er altså nu! 
Andersen: Men jeg kan jo blive skadet. Se hvad de gjorde ved Larsen. 
Det er i øvrigt længe siden, jeg har spillet en rigtig kamp, træner. Jeg 
tror faktisk ikke, jeg vil være særlig god til det. 
Træner: Andersen, du har trænet rigeligt. Du skal nok klare det fint.  
Andersen: Hvad med Mortensen? Han er en meget dygtigere spiller, 
end jeg er. Hvorfor sender du ikke ham ind på banen i stedet for mig?  
Træner: Mortensen er angrebsspiller, og han har brug for en pause. 
skynd dig så ind på banen! 
Andersen: Okay, okay, men ku´ jeg da ikke bare gi´ den en skalle med 
at heppe her fra bænken?  
Kommentator: Gud har givet alle troende talenter og muligheder for 
at kunne blive brugt til at bygge Guds rige og herliggøre Gud. Gud har 
også en opgave til dig. Gå, når han sender dig! 
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Dramastykke 2

Til indledning fortæller man teenagerne, at Filip og Mads er to unge kristne, 
der deler en lejlighed. Den leder, der er Mads, hører høj musik på den anden 
side af en dør. Filip begynder med at åbne døren ind til Mads.

Filip: Hey Mads! Kan du ikke lige skrue ned for musikken.!? Jeg går ind 
på mit værelse et stykke tid for at be´.  
Mads: Okay, det kan jeg sagtens. [Filip lukker døren og sætter sig til at 
bede:]  
Filip: Kære Gud, jeg vil så gerne tjene dig. Fortæl mig bare, hvad du vil 
have mig til.  
Mads: [Mads åbner døren. Man kan høre musik i baggrunden] Filiiip? 
Daniel er her. Han spørger om vi har noget gammelt tøj, de kan sælge i 
genbrugsbutikken, så der kan komme penge ind til missionen. Skal jeg 
give ham din gamle læderjakke?   
Filip: Nej! Det skal du i hvert fald ikke. Den ville jeg let selv kunne få 
150 kr. for.  
Mads: Okay! [Døren smækkes i, Filip fortsætter med at bede]  
Filip: Kære Gud. Det eneste jeg ønsker er at gøre din vilje. Led mig, så 
vil jeg følge dig.   
Mads: [Mads åbner døren. Musik I baggrunden] Daniel hjælper også 
til med kirkens maduddeling. Han vil gerne høre, om du kan hjælpe til 
med det? 
Filip: Ej, helt ærlig. Det lyder godt nok kedeligt, at køre rundt med sovs 
og kartofler hele weekenden.  
Mads: Okay, jeg siger til ham, at du har travlt.  
Filip: Fint! Åh Gud, jeg vil så gerne gøre store ting for dig…  
Mads: [Mads åbner døren. Musik] Hey Filip! Rasmus ringede lige. Han 
er blevet smidt ud af sit kollegieværelse og har brug for et sted at være. 
Kan han sove her i nat?  
Filip: Nej, vel kan han ej. Rasmus er et svin. Sig til ham, at han kan 
ringe til Daniel.  
Mads: Okay. [døren smækker i]  
Filip: Åh Gud, alt hvad du vil have mig til, vil jeg gøre. Bare fortæl mig 
hvad det er. 

Spørg teenagerne om, hvilke tanker dramastykkerne satte i gang hos dem. 
 

Forbered teenagerne på at, nu er det tid til at lytte. Del en seddel og en 
blyant ud til hver. Imens du holder oplægget, der står herunder, skal 
teenagerne så notere 3-5 ord, som de synes, er centrale i det du siger.

Forkyndelse En missionær har engang sagt, at for hver gang vi beder Gud om 
at kende hans vilje, bør vi bede 10 gange om villighed til at gøre Guds vilje. 
Ofte kender vi nok egentlig Guds vilje, men er ikke parat til at handle. Det 
kan man bl.a. se ske i profeten Jonas´ liv.
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Læs Jonas´ Bog kap. 1. (Lederen læser højt. Øv højtlæsningen på forhånd, 
så det er levende at lytte til. Hvis teenagerne synes, det er lettere at følge 
med, hvis de læser teksten samtidig, kan de slå op i Bibelen.) På www.fou-
ndationmatters.org kan man købe en flot power point serie med billeder til 
Jonas´bog. (Jonah and the Big Fish).

Lederen forklarer kap 1: Jonas fik en opgave/et kald fra Gud.

Dét Gud først og fremmest kalder dig til, er at være hans barn. Han ønsker 
at du skal komme til ham, og blive frelst. Han ønsker at give dig evigt liv. 

Alle slår op i Joh. 10,14 og læser, hvad Jesus siger: ”Jeg er den gode hyrde. Jeg 
kender mine får, og mine får kender mig”. Når du er blevet Guds barn, er 
Jesus din hyrde, og du kender hyrden. Hyrden vil føre dig, så du får evigt liv. 

I Joh. 10, 27-28 står der nemlig: ”Mine får hører min røst, og jeg kender dem, 
og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv”. (Alle finder verset i deres bibler).

Ordet røst i vers 27 betyder stemme. Jesus brugte sin stemme til at sige ord. 
Hele Bibelen er Guds ord, og ved at beskæftige os med Bibelen kan vi høre 
Jesu røst. Du bliver vejledt af Gud, ved at leve tæt på Gud. Du kan leve tæt 
på Gud ved at bruge tid på bøn og på at lytte til og læse i Guds ord. I Bibelen 
finder du en masse vejledning til, hvordan du skal leve dit liv. 

Illustration Lederen skal have medbragt et udvalg af turistbøgerne ”Turen 
går til…” (lånes på biblioteket). Medbring også diverse brugsanvisninger 
til vaskemaskine, stereoanlæg, wii mm. Lad der desuden være forskellige 
madopskrifter. De nævnte ting ligger på et bord sammen med en Bibel. For-
tæl teenagerne at, på bordet ligger der forskellige vejledninger, der kan være 
til hjælp på forskellig vis. Lav nu en lille konkurrence – evt. pigerne mod 
drengene. Sig f.eks. til en dreng: ”Find noget der kan hjælpe dig, hvis du skal 
bage en kage”. Sig til pigen: ”Find noget som kan hjælpe dig, hvis du skal 
finde rundt i London”. Dén, der først klarer opgaven, får point. Derefter er 
det to nye personer og to nye spørgsmål: 1. ”Find noget, der kan hjælpe dig, 
hvis du skal vaske” 2. ”Find noget, der kan hjælpe dig, hvis du skal finde 
spille wii for første gang”. Denne leg fortsætter lidt. Den sidste person skal 
have følgende opgave: ”Find noget, som kan give dig en masse vejledning 
til, hvordan du skal leve dit liv” (svaret er naturligvis: Bibelen). 

Når der er ro igen fortsætter lederen med at fortælle om Jonas, og teen-
agerne fortsætter med at skrive ord på deres sedler:

Gud kaldte Jonas til en bestemt opgave: Han skulle gå til Nineve, og råbe det 
ud, til folkene dér, at Gud havde opdaget, deres ondskab, og derfor ville Gud 
ødelægge byen. Når du er et Guds barn, så ønsker Gud at tage dig i brug. 
Han vil give dig opgaver hen ad vejen. Jonas turde ikke gå til Nineve med 
domsbudskabet. Han var bange. Han ville nok ønske, at Gud havde givet 
ham en anden og lettere opgave, og så prøvede Jonas at flygte bort fra Gud 
og opgaven. Når Gud kalder dig, kan du evt. have en masse indvendinger, 
apropos dramastykkerne. Hvis du ikke føler dig god nok til opgaven, skal du 
vide, at Gud vil gøre dig brugbar. Hvis du er bange, skal du ikke frygte, for 
Gud vil gå med dig. Jesus er din hyrde og han siger: Følg mig. Han vil være 
Herre i dit liv.
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Det er en rigtig dårlig idé, at sige ”nej”, når Gud kalder. Det var i hvert fald 
ikke lykken for Jonas har vi læst i kap. 1.

Læs kap 2: Her læser vi, at Jonas kommer til Gud i bøn. Jonas er ikke læn-
gere på flugt fra Gud. Gud har reddet Jonas fra druknedøden, og Gud tilgiver 
Jonas hans flugt (Frelsen kommer fra Herren v. 10). Fisken kaster Jonas op 
på landjorden.

Læs kap. 3: Nu siger Gud for 2. gang til Jonas, at han skal rejse til Nineve. 
Denne gang er Jonas lydig. Hvis du har oplevet, at sige nej til noget, du 
oplevede Gud bad dig gøre, vil Gud gerne tilgive dig. Bed om tilgivelse, og 
vær herefter lydig. Og se så hvilken kæmpe velsignelse det førte med sig, at 
Jonas gik: Folk i Nineve vendte om fra deres onde vej. Hvor var det dog godt, 
at Jonas kom af sted, ellers var mange af indbyggerne i Nineve omkommet. 
Måske kan de opgaver, Gud vil give dig, medføre at mennesker bliver reddet 
fra at gå fortabt.  

Vær tro i det små, så vil Gud efterhånden sætte dig til mere.

Husk den her sætning: Ikke et eneste af vores vidnesbyrd kan få os i Him-
len, men bare et af vores vidnesbyrd, kan føre andre i Himlen. (Vidnesbyrd 
er, når vi fortæller andre om Jesus).

Afslutning Jesus har frelst dig. Han er den hyrde du skal følge uanset, hvad 
han leder dig til. Jesus siger ”Følg mig”. Gentag Joh. 10,27: ”Mine får hører 
min røst, og jeg kender dem, og de følger mig”

Sang Hyrde for min sjæl (nr. 95 i Fællessang 2)

Bøn Gå i forvejen ind på www.dendanskesalmebogonline.dk og find nr. 373: 
”Herre, jeg vil gerne tjene”. Læs teksten som en afsluttende bøn. I kan evt. 
synge sangen bagefter. Sangen står også i Åndelige Sange og Salmer.

Fællessnak Lad evt. teenagerne fortælle hinanden, hvad de skrev på deres 
sedler (hvis de vil).

I ovenstående er der hentet inspiration fra ”Pocket Book of Object Lessons” (Peter Hellyer) 
og www. lifelinepro.com – den side er desværre ikke længere tilgængelig.

4


