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VELKOMMEN til TeenStreet 2021
Velkommen til rejsen! Ligesom Gud inviterede Moses, har han også inviteret dig 

med på denne rejse. Det er tid til at gå dybt, være dristig og have det sjovt! Lad os 
sammen opleve, hvad Gud har planlagt for os de næste par dage. Vær forberedt på 
alt – Han vil overraske dig! 

Hvordan har du det? Hvad med de sidste par dage, uger og måneder?  
De næste par dage på Teenstreet+ har potentialet til at gøre en stor forskel i dit liv, 

måske ikke øjeblikkeligt, men tro på, at Gud vil opfylde sine løfter i de kommende år. 
Du vil høre Hans stemme klart, du vil blive udfordret i dit åndelige liv, og du vil aldrig 
glemme disse utrolige dage sammen med venner, gamle og nye! 

Hør godt efter, Gud ønsker at være meget tydelig omkring din rejse med Ham. Han 
vil give dig mulighed for at handle på det kald og liv, som Han har skabt dig til.  

Vær dristig, gå dybt og ha’ det sjovt, ligesom Moses. 
Velkommen! Lad os rejse sammen! 

// The TeenStreet Europe Leadership Team

HVAD ER TeenStreet?
TeenStreet er en tjeneste for OM (Operation Mobilisation). OM er en international, 
kristen missionsbevægelse, der ønsker at se efterfølgere af Jesus i levende fælles
skaber blandt de mindst nåede. Bevægelsen startede i 1957, og i dag er vi over 3000 
arbejdere til stede i over 110 lande og ombord på skibet, Logos Hope. Vi fokuserer 
på evangelisme, kirkeplantning, nødhjælp og udviklingsbistand, mentor- og discipel-
skab, og sikre mennesker deres rettigheder. 

TeenStreet startede i Tyskland i 1993. Siden da har titusindvis af teenagere deltaget 
i konferencen over hele verden. Vores mål er at arbejde med kirker rundt om i verden 
for at motivere, udstyre og gå sammen med kristne teenagere for at have et ægte 
venskab med Jesus og afspejle Ham i dagligdagen i deres verden ..  
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EN DAG PÅ TeenStreet+ 
Sådan forstår du tidsplanen 

NAMED
Det er bibelundervisningen for dagen. Tiden er til dig, din NET-gruppe og din coach. 

SHH Et øjeblik med total stilhed over hele stedet. Dette er en tid til at nyde stilheden, 
Guds tilstedeværelse, og lytte til Hans stemme. 

NET 1 Denne tid er for dig og din NET-gruppe. Du taler, beder, studerer Bibelen og stiller 
spørgsmål. Dette er en tid til at være sammen.  
I NET tid, vil du også dykke ned i dit Big Adventure. Dette er en tid, hvor du bruger 
tid alene med Gud, studere Bibelen, taler med Gud og lytter til Ham. 

INTERACT 1 &  
INTERACT 2

En tid til at være sammen med hinanden. Du kan vælge mellem forskellige aktivi-
teter, afhængigt af hvad programmet tilbyder. Det kan eks. være sport, Art-Zone, 
seminarer og workshopper osv. Det er også tid til at hænge ud med venner med 
snacks og drikkevarer. 

NET 2 Mød i din NET-gruppe og bed sammen, før TeenStreet-tv og Throne Room starter. 

TeenStreet TV Live & 
THRONE ROOM  

TeenStreet TV er en mulighed for at blive forbundet med forskellige TeenStreets 
over hele Europa og se et resumé fra dagen. Derfra går vi ind i Throne Room – en af 
højdepunkterne i TeenStreet. Nyd at møde med Gud, tilbringe tid i Hans nærvær og 
tilbede Ham med musik og i bøn. Der vil være folk klar til at bede med dig under og 
efter Throne Room. 

INTERACT 3
Hæng ud med din NET-gruppe og venner. Få nogle snacks fra Fun Food boden, køb 
noget TS merchandise til at tage med hjem eller lyt til noget musik og spil nogle spil.

NET 3 I denne sidste NET tid, kan du reflektere over dagen, dele hvad du har lært af Gud 
og bede sammen.  

HVAD ER „Shh…“ tid? 
På Teenstreet er der mange mennesker overalt. Shhh-tid er en daglig 30 minutters stilhed 
på tværs af hele stedet. Dette er en mulighed for at være stille, for at lytte til Gud og for at 
nyde hans tilstedeværelse. Gud er altid med dig og nyder at være sammen med dig. Du 
kan fortsætte med Shh… , når du vender hjem fra TeenStreet! 

Her er nogle forslag til, hvad du kan gøre i Shhh-tid: 
• Lig i græsset og se på skyerne, eller se på de små insekter i græsset – Gud skabte alt 

det her! 
• Gå en tur i stilhed. 
• Saml et blad op og lad det falde. Bemærk, hvordan det bevæger sig i vinden. 
• Vælg et yndlingsvers ud af Bibelen - Læs det igen og igen 
• Læg dig ned og luk øjnene. Put dine fingre i dine ører og lyt til dit hjerteslag. 
• Tal med Gud i forskellige positioner: stående, siddende, knælende, med ansigtet nedad, 

gående osv. 
• Fjern enhver mobiltelefon eller elektronisk enhed, du har – tilbring 30 minutter uden 

teknologi! 
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Hvad er temaet i år?
Moses tog imod Guds invitation til at komme med på en utrolig rejse sam-
men med den Fader, der kendte ham, gav ham hans navn og sendte ham. 
Du er også kendt, navngivet og kaldt ud på din egen enestående rejse.  

Kendt af Gud 
I 2. Mosebog kapitel 33, Gud siger til Moses, „Jeg kender dig ved navn, du har fundet 
nåde for mine øjne.“ Moses svarer: „Hvis det er sandt… ,så lær mig mere om dig selv, 
så jeg bedre kan forstå dig og fortsat leve, som du ønsker.“ 

Du er også kendt af Faderen. Han ser dig, elsker dig og velsigner dig. 

Navngivet af Gud 
Moses’ gud, dine forfædres gud, er den samme Gud, som kender dig!  

Han har arbejdet i dit liv, har dannet din identitet og givet dig et navn og et formål. Da 
Moses trådte ind i hans sande identitet, opdagede han sit formål. Et liv med Gud er et 
vildt eventyr – er du klar til at begynde rejsen? 

Sendt af Gud 
Ligesom Gud kaldte Moses og sendte ham med et formål, har du også et guddomme-
ligt formål! 

Glæden ved et liv levet med Gud er i at opdage dette formål og Han er trofast og vil 
give alt hvad du behøver for at udleve det. Rejsen vil måske føre dig til nogle uventede 
steder, men Hans tilstedeværelse vil gå med dig. Sikke et fantastisk løfte! 
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1. „Der er en Rejse“

NET-grupper og Big Adventures 

1. „Der er en Rejse“ 
                                                   NET-gruppe                                                 

Velkommen til din NET-gruppe og Big Adventure. På TeenStreet mødes 
vi hver dag i vores NET-grupper, så vi kan være en del af hinandens rejse. 
Vi lærer sammen, opmuntrer hinanden og deler det, vi lærer og oplever. 
Brug et par minutter til at lære de andre i din gruppe at kende.   

Fortæl hvad du hedder og hvor du kommer fra. 

Prøv at gætte hinandens efternavn eller mellemnavn (hvis du har et). Fortæl hvilket 
bogstav dit navn begynder med og lad dem i din gruppe hver gætte på, hvad dit efter-
navn (eller mellemnavn) er. F.eks. hvis dit mellemnavn er John, kan du fortælle at det 
begynder med et J og hver person i din gruppe kan komme med et gæt på, hvad det 
kan være.  

Vores navn er en vigtig del af hvem vi er. Har du nogensinde ønsket, at du kunne 
 ændre dit navn? Hvis ja, hvilket navn ville du så vælge og hvorfor? 

Til mødet i dag hørte vi om hvordan hver eneste af os er på en rejse. Gud inviterer 
os til at følge efter Ham. Vi begyndte at høre om Moses, og hvordan Gud inviterede 
Moses med på denne rejse. Moses stod over for en masse op-og nedture, og det var 
ikke altid nemt. I begyndelsen, da Gud fortalte Moses, at det var tid til at træde frem i 
tro og handling, Moses ønskede ikke at gøre det. Han bad Gud om at bruge en anden. 
Han opremsede grundene til, hvorfor Gud ikke skulle bruge ham. Han vidste ikke 
rigtig, hvem Gud var, men da han begyndte rejsen, ændrede alt sig. Gud fortalte igen 
og igen, at han ville gå med Moses, og at hans nærvær ville være nok. Moses blev en 
mand, der forstod sit formål, sin identitet og den person, Gud kaldte ham til at være.  

Der er andre personer i Bibelen, der som Moses ikke var perfekt, men som Gud alli-
gevel valgte at arbejde igennem. I Bibelen, kan vi se, hvordan Gud har arbejdet med 
ufuldkomne mennesker hele tiden.  

Sammen vil vi se på nogle af de mennesker i Biblen, der udrettede store ting. Bag-
efter vil vi se på de ikke-så-store ting om dem, som Bibelen også fortæller os om. Lad 
os for eksempel se på Matthæus, en af Jesu disciple. Han skrev en af Bibelens bøger! 
I Matthæus 10:3 beskriver Matthew sig selv som „skatteopkræver“.  Før han var til-
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1. „Der er en Rejse“

hænger af Jesus, levede han som skatteopkræver - det vil sige én, der arbejdede for 
det jødiske folks fjender. Romerne havde besat deres land, regerede over dem og 
tvang dem til at betale skat til Romerriget. Matthæus arbejdede for dem! Du kan for-
estille dig, hvor upopulær det gjorde ham blandt hans eget folk. Han kunne opkræve 
ekstra høje skatter af folk og beholde nogle af pengene selv. Skatteopkrævere var 
kendt som forrædere, tyve, uhæderlige folk, men alligevel valgte Jesus Matthæus. 
Hans liv ændrede sig, da han tog imod Jesu invitation. 

Personens navn: De store ting de udrettede: En fejl eller en dårlig 
 beslutning: 

Matthæus (discipel af 
Jesus) 

Efterfølger af Jesus, skrev 
et af evangelierne, leder i 
den første kirke. 

Arbejdede for romerne, tog 
penge fra sit eget folk. 

Kong David 

Saulus (senere kendt som 
Paulus) 

Andre: 

Gennem hele biblen ser vi de rejser, som Gud tog sine efterfølgere med på. Rejser 
med eventyr, opofrelse, kærlighed, tilgivelse, rejser til det ukendte og rejser ind i det 
ukendte. Og Gud har en rejse til dig. Han inviterer dig til at gå med Ham, at bruge de 
talenter Han har givet dig til at vise folk hen til ham og til at være en del af det største 
eventyr nogensinde. Du er kendt af Gud, fået navn af Ham og er sendt af Ham. Han 
har forberedt en rejse til dig. 

Denne rejse er en rejse, der skal hjælpe os til bedre at forstå vores formål og vores 
identitet. Gud har en rejse til hver eneste af os.  

• Måske har nogle af jer været på rejsen i et stykke tid og ønsker at blive ved med 
at vide mere og vokse tættere på Gud.  

• Måske er det første gang, du har hørt om denne idé om en rejse med Gud, og det 
hele er nyt for dig.  

• Måske var nogle af jer på en rejse med Gud, men du blev distraheret eller traf  nogle 
valg, der gør at du føler dig langt væk fra Gud og den rejse, du var begyndt på.  
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1. „Der er en Rejse“

• Måske har nogle af jer lært om Gud og Bibelen, siden I var små, men det er aldrig 
blevet til noget personligt eller påvirket dit liv.  

• Andre muligheder: 

Hvilket eksempel beskriver bedst, hvor du føler du er lige nu? (Hvis ingen af eksem-
plerne beskriver dig, del hvor du føler du er lige nu). Del med din gruppe.  

Tak for at være modig og dele ærligt med gruppen. Uanset hvor du befinder dig i dag, 
er vi så glade for, at du er her, og vi håber, du vil være med os i august for at lære mere 
om Moses, og den rejse Gud har til os. Men du skal vide, at Gud er virkelig, Han er til 
stede og ønsker at få dig tættere på sig selv, uanset hvor du nu føler du er i forhold til 
Ham. Der er en rejse. Gud skabte dig, elsker dig, og vil have dig til at kende Ham.  

                                              Big Adventure                                               
Begynd med at tale med Gud om alt det, der berørte dig til mødet eller i din gruppe-
tid. Så bed og spørg Gud om et åbent hjerte over for alt det, Han vil sige til dig i dag. 
(At tale med Gud er som at tale med en person. Det behøver ikke være smarte ord, 
bare tal sådan som du gør det med en ven. Han kan høre dig, uanset om du taler højt, 
hvisker eller taler inden i dig selv.) 

I dag skal vi høre en historie om en anden person, som modtog en invitation fra Jesus. 
Lad os se, hvordan han reagerede. 

Læs Matthæus 19 :16-26 

I afsnittet læser vi om en mand, der kommer hen til Jesus. -Hvad spørger han Jesus om? 

_________________________________________________________ (vers 16)

Manden svarer Jesus i vers 20, hvor han siger, at han allerede har opfyldt budene. 
Jesus kendte hans hjerte og Jesus bad derfor manden gøre det, som Han vidste ville 
afsløre for manden, hvad han i virkeligheden satte højst. Hvad bad Jesus manden om 
at gøre? 

_________________________________________________________ (vers 21)

Jesus vidste, at manden ikke ville gøre det. Jesus viste ham, at det evige liv ikke var 
noget han kunne gøre sig fortjent til, ved at gøre gode gerninger. (Jesus forklarer 
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1. „Der er en Rejse“

dette mere i Matthæus 20) I Matthæus 19:17, siger Jesus, „Der er kun Én, der er 
god.“ Han hentyder til Gud. Senere i vers 26 spørger disciplene Jesus „Hvem kan så 
blive frelst?“ Og Jesus svarede, „ Menneskeligt talt er det umuligt. Men for Gud er alt 
muligt. „ Evigt liv er muligt, fordi gennem Jesu død og opstandelse gjorde Han det 
muligt for os ufuldkomne mennesker at have adgang til en perfekt Gud. At komme 
i himlen, når vi dør, og at have adgang til Gud er ikke noget vi kan opnå ved at være 
gode nok, det er ikke noget vi kan gøre os fortjent til. Det handler ikke om vores ind-
sats, det handler om, hvad Jesus gjorde for os. Jesus hjalp den unge mand til at un-
dersøge sit hjerte, sine værdier og sin tro. 

Hvordan reagerede den rige mand på Jesu opfordring og invitation?

_________________________________________________________ (vers 22)

Den rige mand gik sin vej. Han kunne have begyndt en rejse sammen med Jesus! Han 
kunne være blevet en af Hans tilhængere og talt direkte med Jesus og lært af Ham! 
Men han valgte i stedet at gå sin vej . Hans ejendele betød mere for ham. Han kunne 
have været blevet en del af det største eventyr i historien, men hundrede år senere er 
han blevet kendt som en navnløs mand, der gik sin vej, fordi han elskede sine ting for 
meget. Han er blevet kendt for det, der holdt ham tilbage. Han gik glip af rejsen.  

Hvad var hans topprioriteter?__________________________________________

Hvad med dig? Hvad var dine topprioriteter? Brug lidt tid på at tænke over, hvad du 
elsker mest, hvad du bruger det meste af din fritid på, hvad der betyder mest for dig?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Er disse prioriteter en hjælp for dig på din rejse med Gud? Eller distraherer de dig eller 
holder dig fra at begynde på rejsen?  

Du har i dag hørt, at Gud har planlagt en rejse for dig. Hvordan vil du besvare invita-
tionen? Er der noget du har fortrudt eller noget du er bange for, der holder dig væk 
fra rejsen? Hvad mere har du brug for at vide eller forstå, for at du føler dig klar til at 
begynde den rejse som Gud har skabt dig til? Eller hvis du allerede er begyndt på rej-
sen, er der noget, der holder dig væk fra at komme videre? Skriv dine tanker her. 
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1. „Der er en Rejse“

For at afslutte dit Big Adventure, så tal med Gud om det, du skrev ovenfor. Når du er 
færdig, kan du gå tilbage til NET-gruppen.

                                        Tilbage til din gruppe                                            
(Vi håber, at denne gruppetid er en mulighed for jer til at lære hinanden at kende og 
opmuntre hinanden. Men hvis du ikke har lyst til at besvare spørgsmålene, så er det i 
helt i orden. Du kan bare sige nej tak, når det er din tur til at svare.) 

Hvad synes du om den måde den rige unge mand reagerede på?  

Er der noget eller nogen i dit liv, der afholder dig fra at følge Jesus eller fortsætte på 
din rejse med Ham? 

Hvis du ønsker at være sammen med Jesus på den rejse Han har planlagt for dig, 
hvad vil dit næste skridt så være?  

Hvis du allerede er begyndt på rejsen, hvad vil dit næste skridt så være? Hvordan kan 
du komme dybere ned i din tro? Beskriv, hvor du befinder dig på din rejse. 

Hvem eller hvad hjælper dig på din rejse?   

                                              Grav dybere:                                                 
(Denne del af bibelstudiet kan du gøre senere derhjemme, hvis du vil. Det er en 
mulighed for at grave dybere ned i det budskab, vi har talt om i dag.)

Når vi har Gud med på rejsen, opdager vi mere af hvem vi er. Vi er fuldt ud kendt af 
Gud (og det er en god ting!)  

Læs Esajas 40:26 

Hvad fortæller verset vi skal se på i himlen? ________________________________

Hvem er skaberen af disse ting? ________________________________________

Ifølge verset, hvordan omtaler Gud så stjernerne? ___________________________

Ved du, hvor mange stjerner der er på himlen? Gæt en gang: _________________
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1. „Der er en Rejse“

Ifølge undersøgelser foretaget af University of Santa Barbara så vil, „Antallet af stjer-
ner i en galakse varierer, men hvis man antager et gennemsnit på 100 milliard stjer-
ner pr. galakse betyder det, at der er omkring 1,00,000,000,000,000,000.000 (det 
er 1 milliard billioner) stjerner i det observerbare univers! Dette svarer til antallet af 
sandkorn på alle strande på planeten Jorden lagt sammen!„

Det er RIGTIG MANGE stjerner og Gud kender dem ved navn.  

Hvordan rammer det dig, når du tænker på omfanget af Guds viden og kunnen? 

Gud, der skabte alt - også en milliard billioner stjerner (og som han kender ved navn) 
– Han skabte dig og elsker at tænke på dig! Han ved alt om dig.  Han skabte dig med 
en hensigt og Han vil, at du skal opleve glæden ved at bruge de gaver og evner, Han 
har givet dig til den rejse Han har planlagt for dig. Han ønsker du skal lære Ham at 
kende ham på rejsen og opleve Hans kærlighed til dig. Det er større end vi helt kan 
forstå, men vi kan bruge i dag og hver dag herefter til at lære nyt og leve i Hans store 
kærlighed!  

Hvornår forstod du første gang, at Gud elsker dig og kender dig?  

Hvordan har forståelsen af Hans kærlighed til dig påvirket dit liv? 

Nogle gange kan det være svært at huske og hver dag at leve i, at Guds kærlighed til 
os er virkelig. Vi kan blive distraheret af andre ting eller være mere bekymret over, 
hvad andre mennesker tænker om os. Slå op i din Bibel på Efeserbrevet 3:14-19 og 
læs versene.  

 Hvad fortæller versene? 

„At I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden 
og højden og dybde er og til at kende Kristi kærlighed“ (Efeserbrevet 3:18)  Apostlen 
Paulus skrev disse ord til de mennesker, der boede i Efesus for at fortælle dem, hvad 
han bad om for dem. Vi kan også bede om det for os selv! At vi mere og mere vil 
opleve Guds store kærlighed til os og vil erfare Hans kærlighed på hvert eneste skridt 
på rejsen! 

Læs Efeserbrevet 3:14-19 igen, men bed denne gang ordene tilbage til Gud. 

Prøv at læse versene hver morgen, så du starter din dag med at vide, hvor meget Gud 
elsker dig.
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2. „Kendt af Gud“ 

2. „Kendt af Gud“ 
                                              NET-gruppe                                          
Velkommen til din NET-gruppe og Big Adventure.På TeenStreet mødes vi hver dag i 
vores NET-grupper, så vi kan være en del af hinandens rejse. Vi lærer sammen, op-
muntrer hinanden og deler det, vi lærer og oplever.Brug et par minutter til at lære de 
andre i din gruppe at kende.  

Fortæl hvad du hedder og hvor du kommer fra. Del en kort historie om en tur du har 
været på, eller fortæl om din favorit tur, som du har været på? 

Hvad er et par ord, som dine venner eller familie ville bruge til at beskrive dig? 
Hvordan beskriver de, der kender dig bedst, dig? (sjov, genert, energisk, alvorlig, 
udadvendt, venlig, ansvarlig, glad osv.) 

I dag lærte vi om Moses, og at vi er kendt af Gud. Hvad er nogle af dine tanker om den 
første undervisningssession? Har du nogen spørgsmål?  

Gud ved alt om dig, din fortid, din nutid, dine tanker, dine håb, dine drømme, alt. 
Hvad føler du, når du tænker på at være kendt af Gud?  

Det er faktisk en rigtig god ting at være kendt af Gud. Han skabte os og har set alle de 
erfaringer, vi har gennemgået, og Han forstår os. Vi behøver aldrig at føle, at vi ikke 
bliver forstået af Gud, fordi han kender vores hjerte. Han kender også alle tanker og 
beslutninger, vi nogensinde har truffet. Vi behøver ikke bekymre os om at skjule noget 
for Gud, for Han ved allerede alt. Og Han elsker os stadig.  

 Læs Romerbrevet 5:8-11. 

Disse vers siger, at Gud viste os Hans kærlighed, da Jesus døde på korset for os. 
Hvordan beskriver verset os? (vers 8) “Mens vi stadig var _____________________, 
døde Kristus for os.“ Det betyder, at Gud tog det første skridt for at nå ud til os og 
invitere os med på en rejse med Ham! Han inviterer os til at blive tilgivet for enhver 
forkert ting, vi har gjort, og nogensinde vil gøre for at være i stand til at blive forsonet 
med Gud! Gud tog det første skridt for at nå ud til dig, for at gøre det muligt for dig at 
kende Ham personligt og have et forhold til Ham. Har du svaret Ham? Hvis ja, hvornår 
og hvorfor begyndte du at følge Jesus? Hvis du ikke har svaret på Hans invitation end-
nu, ved du så, hvad der forhindrer dig i at træffe den beslutning?  
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2. „Kendt af Gud“ 

Vi er ikke alle på samme sted i vores rejse, og det er i orden. Denne rejse er en rejse, 
der skal hjælpe os til bedre at forstå vores formål og vores identitet. Det begynder 
med at forstå, hvad Jesus gjorde for os. Hvor er du i forhold til denne idé om at være 
på en rejse med Gud? 

• Måske har nogle af jer været på rejsen i et stykke tid og ønsker at blive ved med 
at vide mere og vokse tættere på Gud.  

• Måske er det første gang, du har hørt om denne idé om en rejse med Gud, og det 
hele er nyt for dig.  

• Måske var nogle af jer på en rejse med Gud, men du blev distraheret eller traf 
 nogle valg, der gør at du føler dig langt væk fra Gud og den rejse, du var begyndt 
på.  

• Måske har nogle af jer lært om Gud og Bibelen, siden I var små, men det er aldrig 
blevet til noget personligt eller påvirket dit liv.  

• Andre: 

Hvilket eksempel beskriver bedst, hvor du føler du er lige nu? (Hvis ingen af eksem-
plerne beskriver dig, del hvor du føler du er lige nu). Del med din gruppe.  

Vi er så glade for, at hver enkel af jer er her. Tak for at du er med os på denne Teen-
Street rejse de næste par dage. Vi ved, at Gud førte dig hertil, og Han vil gerne lære 
dig endnu bedre at kende og forstå mere om Hans kærlighed til dig og den rejse, Han 
har for dig! Lige meget hvor du er i din tro, er der altid så meget mere at lære og søge, 
når Gud bygger vores tillid til Ham. 

                                         Big Adventure                                          
Start din tid med Gud ved at tale med ham. (At tale med Gud er som at tale med en 
person. Det behøver ikke være smarte ord, bare tal sådan som du gør det med en ven. 
Han kan høre dig, uanset om du taler højt, hvisker eller taler inden i dig selv.)  

Gud har bragt dig her, Han vil have dig til at høre fra Hans ord de næste par dage. Bed 
Ham om at lede dig i løbet af denne tid. 

Vi kommer til at springe et par år frem i Moses’ liv i vores Big Adventure i dag. Gud 
brugte Moses til mirakuløst at lede israelitterne ud af slaveriet i Egypten. Men folket 
var ikke klar til at gå ind i deres nye land endnu. Gud havde dem i ørkenen i årevis, og 
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forberedte dem til dette næste trin af deres historie. Gå til 4 Mosebog 21: 4-8, hvor vi 
finder israelitterne i ørkenen. 

Hvorfor er folket oprørte? (vers 5) _______________________________________

Hvad sendte Herren som svar på deres klager? _____________________________

Hvordan reagerede befolkningen på denne straf? (vers 7) ______________________

_______________________________________________________________

Moses bad for folket, og så bad Gud Moses om at lave noget. Hvad bad Gud Moses 
om at lave? (vers 8)

________________________________________________________________

Hvad skulle folket gøre for at blive reddet, efter at være blevet bidt af en slange? (vers 
8 og 9) 

_______________________________________________________________

Da folket bad om hjælp og Moses bad for folket, gav Gud en måde, hvorpå de kunne 
reddes fra de giftige slanger. Han sagde til Moses at han skulle lave en slange og løfte 
den op på en pæl. Blot ved at se op til billedet, kunne de blive reddet fra de giftige 
slanger. Gud gav en vej ud af den situation, folket befandt sig i. Vidste du, at biblen 
er 66 separate bøger, men har ét stort tema, der løber igennem dem alle? Biblen er 
den sande historie om, hvordan Gud gav os en mulighed for at kende ham og have et 
forhold til ham. Hele biblen peger på vores behov for Jesus, der kom som vores frelser. 
Selv denne historie med Moses og slangerne i ørkenen peger på Jesus. Gå til Det Nye 
Testamente og læs Johannesevangeliget 3:14-18. 

Lyder vers 14 bekendt? Det er den historie, du lige har læst i 4 Mosebog 21! Jesus blev 
løftet op på korset for at tage vores straf for os, så vi kunne komme tæt på Gud. Læs 
nu vers 16 igen (Johannes 3:16). Omskriv verset med dine egne ord her: 

Gud kendte Moses og inviterede ham til at følge ham. Gud kender dig og ønsker, at 
du også skal være Hans følger. Da Adam og Eva syndede tilbage i begyndelsen, blev 
de og alle efter dem adskilt fra Gud. Det forkerte vi gør adskiller os fra Gud, fordi han 
er perfekt. Men Gud gav os en måde at blive forsonet med ham på igen, for at kende 
ham og hans kærlighed til os. Han gjorde dette ved at sende Jesus som den perfekte 
til at tage den straf, som vi fortjente. Det er det, disse vers taler om.  
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Er dit liv blevet påvirket af, hvad Jesus gjorde på korset? Hvis ja, hvordan? 

Hvis du ikke er sikker på hvordan eller hvorfor det, Jesus gjorde på korset, kan have 
en indvirkning på dit liv, så spørg Gud om det. Overvej at spørge din coach om at dele 
med dig, hvordan deres liv er blevet påvirket, og hvad det betyder for dem. 

Som en Jesus følger, er Jesu død og opstandelse noget, der bør påvirke vores liv hver 
dag. Hvordan ville dit liv se anderledes ud, hvis du ikke troede på Ham?  

Hvis du ikke tror på Jesus, fra hvad du så hidtil har lært om ham, hvilken virkning tror 
du så det at tro på Jesus kunne have på dit liv? 

Gud kender dig – det gode og det onde, og Han elsker dig. Han har navngivet dig ... 
din identitet kommer fra hvem du er i Ham. (Vi kommer til at tale mere om dette i 
morgen) Tal med Gud om denne sandhed. Han er her med dig og med alle teenagere 
i alle lande, der deltager i Teenstreet i disse dage. Hvad betyder det for dig at være 
kendt af ham? Skriv dine tanker nedenfor.   

Afslut din tid ved at tale med Gud om dine tanker og bed ham om at bringe dig tæt-
tere på ham i løbet af de næste par dage.  

Vend tilbage til din NET-gruppe når du er færdig.

                                    Tilbage til gruppetid                                       
Hvis du føler dig godt tilpas, så del, hvad du har skrevet om, hvordan dit liv er blevet 
påvirket af Jesus’ død og genopstandelse.  

Har du nogen spørgsmål til, hvad det betyder at rejse med Jesus eller være en af 
Hans følgere? 

Er der andet fra din Big Adventure, som du gerne vil dele med gruppen? 

Er der noget, som din gruppe kan bede med dig om under TeenStreet? Del bøn-
neemner med hinanden.  

Afslut jeres tid med at bede sammen og for hinanden. 
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                                        Grav Dybere                                             
Hvis du gerne vil grave dybere ind i denne idé om at blive kendt af Gud, så er der her 
et ekstra bibelstudie for dig som du kan lave på din egen tid. 

Vores tema for i dag er „Kendt af Gud“. Det er så fantastisk at være kendt af Gud! 
Nogle gange kan denne sandhed være noget, vi kender i vores sind, men det påvirker 
ikke vores hjerte eller måden, vi lever på. Nogle gange, hvis du har været en Jesus- 
følger i et stykke tid, kan grundlæggende sandheder være noget vi tager forgivet og 
disse sandheder kan synes at påvirke os mindre. Men den viden, at vi er kendt og 
elsket af Gud, bør og kan påvirke hver dag i vores liv, når vi anvender denne sandhed 
og lever i den.  

Bed og tal med Gud om, hvad du tænker og føler. Bed ham om at hjælpe dig med at 
forstå og indse, at du er kendt af Ham og elsket af Ham. 

Læs Salme 139:1-18. Disse vers er temmelig velkendte, så hvis dette er den hundre-
de gang du læser dem, så bed Gud om at hjælpe dig med at fokusere på sandheden 
i disse vers og til at få et nyt perspektiv når du læser dem. Understreg de udtalelser, 
der betyder mest for dig i dag. 

Salme 139:1-18 
Herre, du ved alt om mig,  
du kender mit hjerte til bunds.  
Du er klar over alt, hvad jeg gør,  
du kender mine inderste tanker.  
Du ved, hvor jeg går om dagen  
og sover om natten,  
du lægger mærke til al min færden.  
Du ved, hvad jeg vil sige,  
før jeg kan nå at åbne munden.  
Du omgiver mig på alle sider,  
lægger din skærmende hånd på mig.  
Det er næsten for godt til at være sandt.  
Jeg fatter ikke din uendelige godhed.  
Jeg når aldrig uden for din rækkevidde,  
hvor jeg end er, er du nær hos mig.  
Farer jeg op til himlen, da møder du mig der.  
Stiger jeg ned i dødsriget, da møder du mig der.  
Flyver jeg mod øst på morgenrødens vinger, 
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rejser jeg mod vest over det store hav,  
så vil din hånd også lede mig der,  
Siger jeg: „Mørket skal dække mig  
Bad jeg mørket om at skjule mig,  
befalede jeg dagen at blive til nat,  
så ville mørket ikke være mørkt for dig,  
for nat eller dag gør ingen forskel.  
Du har skabt mig som den, jeg er,  
du flettede mig sammen i min mors liv.  
Tak, Gud, at du skabte mig så forunderligt  
dit skaberværk er fantastisk.  
Du så på mig,  
da jeg blev dannet i det skjulte,  
da jeg langsomt voksede i livmoderens mørke.  
Mens jeg endnu var et foster, så du mig.  
Mine livsdage var lagt fast  
og skrevet ned i din bog,  
længe før jeg så dagens lys.  
Forunderlige og fuldkomne er dine tanker, Gud,   
de overgår langt, hvad jeg kan fatte.  
Kunne de tælles,  
ville de være talrige som sandet.  
Jeg ville aldrig nå til ende med dem. 

Gå tilbage og sæt en cirkel om de ord, der beskriver, hvordan Gud kender dig, 
eller hvad Han ved om dig.  

Hvordan har du det med, at Gud kender dig så godt og har kendt dig, siden Han 
begyndte at skabe dig i din mors livmoder?  

Kong David skriver denne salme, denne sang. Han taler til Gud. Den „dig“ salmen 
refererer til er Gud. Ud fra det David siger, hvordan ser han så Gud? Hvad tror 
han på, at Gud føler og tænker om ham?  

Hvis nogen skulle spørge dig, hvordan Gud tænker om dig, ville du så svare lige-
som David gjorde i salmen? Hvorfor eller hvorfor ikke? Hvad ville du sige? 

Det ville være så dejligt at kende Gud, som David gjorde, at skrive en sang eller 
et digt som denne salme der forklarer, at det er sådan Gud kender mig! Tag et 
øjeblik til at bede Gud om at hjælpe dig med at vide mere og forstå dybere Hans 
kærlighed og viden om dig. Tak ham for Hans store omsorg og kærlighed til dig.  

Valgfri: Skriv din egen salme, digt eller sang til Herren som beskriver, hvordan 
Han kender og elsker dig.
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3. „Navngivet af Gud“  
                                            NET-gruppe                                                
Velkommen tilbage! 

Har du nogensinde navngivet noget? (et kæledyr, et sted, et legetøj osv.) Hvilket navn 
gav du, og hvorfor valgte du det navn?  

Hvad tog du med dig fra undervisningen i dag? Har du nogle spørgsmål eller ønsker 
du at dele noget, som du har lært?  

Med hvad du nu har lært om Moses, hvilke ord vil du så bruge til at beskrive ham?  

I dag i Main Hall undervisningen, hørte vi om, da Moses talte med Gud ved den 
brændende busk. Det er noget af en historie! Gud fortalte Moses, at han ønskede at 
få Moses til at slutte sig til ham og befri det israelitiske folk fra 400 års slaveri! Det er 
noget af en rolle, men Moses ville ikke have jobbet. Uden at se på teksten, gæt så på, 
hvor mange gange Moses lavede en undskyldning eller sagde nej til at være en del af 
det Gud ville gøre. 

Moses kiggede på sig selv og sagde: „Send en anden.“ Moses så på sig selv og så sin 
fortid. Moses kiggede på sig selv og så en fiasko … Gud så på Moses og så noget helt 
andet. 

Hvordan vi ser os selv er ofte meget anderledes end, hvordan Gud ser os, og hvad han 
siger om hvem vi er.  

Lad os se nærmere på Moses’ samtale med Gud. Åbn din bibel til 2 Mosebog kapitel 3. 

Hvad bad Gud Moses om at gøre? (vers 10) ________________________________

________________________________________________________________

Hvordan reagerede Moses? (vers 11) _____________________________________

Gud lover at være sammen med Moses og lover ham, at han en dag vil vende tilbage 
til dette bjerg og tilbede Gud efter at have bragt folket ud af Egypten! Men Moses er 
ikke overbevist. Han er bange for, at israelitterne ikke vil tro på, at det er Gud som 
sender ham. Gud hører Moses’ bekymringer og svarer. 
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Hvad kalder Gud sig selv i vers 14? Hvilket navn bruger Han?  

_______________________________________________________________

Gud fortæller Moses Hans navn og forklarer, hvordan det hele vil ske, og hvad han vil 
gøre. Men Moses er stadig ikke overbevist. Han spørger Gud, „Men hvad hvis de ikke 
tror på mig?“ 

Gud er tålmodig og siger, at han vil vise dem flere mirakuløse tegn. Men Moses pro-
testerer en fjerde gang! Hvilken undskyldning giver han Gud i 2. Mosebog 4:10? 

________________________________________________________________

Gud reagerer på hans frygt og siger, at han vil være sammen med Moses og hjælpe 
ham. Men Moses reagerer en 5. gang, og beder Gud om at sende en anden! Læs Guds 
svar i 2. Mosebog 4:14-17.  

Moses protesterede fem gange, og hver gang reagerede Gud på hans bekymring. Da 
Gud bad forfatteren af Mosebog om at inkludere denne historie, kunne han have udeladt 
denne samtale. Men Gud ønskede denne samtale registreret. Moses var ikke en ridder i en 
skinnende rustning, han var en normal mand, som Gud valgte til denne rolle. Gud havde 
en plan for Moses ‘ liv. Vi ser det med det samme i begyndelsen af Moses’ livshistorie, da 
Gud på mirakuløst vis frelste ham fra døden mens han var en baby i en kurv på Nilfloden. 
Det så ud som om Moses ødelagde sine chancer for at være en del af Guds plan, da han 
dræbte en egypter og måtte flygte fra Egypten. Men Gud havde stadig en plan for Moses ‘ 
liv. Da Gud kom til ham, blev Moses fyldt med tvivl om sin troværdighed hos israelitternes 
ledere, hans tale problemer og hans egen effektivitet, men Gud beroligede ham.  

Har du som Moses, nogensinde tvivl om dig selv? Hvis du føler dig komfortabel, så del 
hvad disse er, eller hvilke spørgsmål du har. 

Hvordan tror du, du ville have svaret, hvis du var i Moses’ situation? 

Lad os gå ind i vores Big Adventure for at finde ud af mere om, hvordan Gud ser os og 
hvad det betyder at blive navngivet af Ham. 

                                          Big Adventure                                          
Gud kaldte Moses ved navn og fortalte derefter Moses, hvem han var. Gud fik Moses’ 
opmærksomhed ved brug af en brændende busk og så inviterede Han Moses på en 
rejse med Ham. Hvordan har Gud forsøgt at få din opmærksomhed? Der er måske in-
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gen brændende busk, men Gud har en plan for dig i at være her lige nu og læse denne 
Big Adventure. Han kender dit navn. Begynd din tid med at bede Gud om at hjælpe 
dig med at komme tættere på Ham og forstå mere fra Hans ord i dag. Hold øje med, 
hvad Han ønsker at du skal lære og forstå i dag. 

Du har også et formål på denne rejse med Gud. Hvis du er en Jesus følger og har ac-
cepteret Guds frelsergave, så kan du være sikker på, at Gud har et formål med dit liv! 
(Hvis du ikke beskriver dig selv som en tilhænger af Jesus, men har spørgsmål eller 
ønsker at vide mere, opfordrer vi dig til at blive ved med at læse. Hvis du på noget 
tidspunkt ønsker at finde din coach eller en leder og dele dine tanker / spørgsmål 
med dem og gennemgå Big Adventure sammen, er du velkommen til at gøre det). 
Gud ønsker, at du vil kende Ham og kende Hans kærlighed til dig. Han har også ting, 
du skal gøre! Læs Efeserbrevet 2:8-10.  

Skriv vers 10 her: 

Lad os forestille os et øjeblik, at vi er i Moses ‘ sko, og vi går rundt med fårene og 
pludselig ser en busk i brand, men som ikke brænder op. Forestil dig, at Gud siger 
dette vers til dig fra Efeserbrevet 2:10 … 

(Skriv dit fornavn her) „___________________________, du er mit mesterværk! 
Jeg skabte dig på ny i Jesus Kristus, så du kan gøre det gode arbejde, som jeg har 
planlagt for dig for længe siden.“ 

Hvordan ville du reagere? Hvis du er i tvivl, føler usikkerhed, frygt eller har ondt, kan 
du fortælle de ting til Gud. Moses sagde det hele til Gud og udtrykte hans bekym-
ringer og tvivl, det kan du også. Forestil dig, at Gud sagde de ovennævnte ting til dig, 
hvordan ville du reagere? 

Forestil dig nu, at Gud svarer dig med det samme løfte, han gav til Moses, „Jeg vil 
være med dig.“ (2.Mosebog 3:12) Og vi finder et andet løfte i Esajas 41:10… „Vær 
ikke bange, for jeg er med dig. Tab ikke modet, for jeg er din Gud. Med min retfærdige 
hånd vil jeg styrke, hjælpe og beskytte dig. 

Hvordan ville du reagere på dette løfte?  

Som Jesu følgere er vi opkaldt af ham. Det betyder, at vi tilhører ham. Biblen siger, at 
når vi accepterer Jesus som vores frelser, står vores navn skrevet i livets bog. Forestil 
dig en bog i himlen fyldt med navnene på alle Jesus-følgere! Den bog må være stor!  

Når vi er på denne rejse med Gud, vil vi, ligesom Moses, opleve svære tider. Men lad 
os huske de dyrebare løfter, vi har læst om i dag. 
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Hvad er Guds svar på vores tvivl?  
Jeg er med dig. Jeg vil hjælpe dig. (Esajas 41:10) 

Hvad er Guds svar på vores usikkerhed?  
Jeg er med dig. Jeg vil hjælpe dig. (Jeremias 29:11; Salme 1) 

Hvad er Guds svar på vores frygt for mennesker?  
Jeg er med dig. Jeg vil hjælpe dig. (Efeserne 2:10) 

Hvad er Guds svar på vores frygt for fiasko?  
Jeg er med dig. Jeg vil hjælpe dig. (Esajas 40:29; 2 Korintherbrev 12:10) 

Nogle gange, når tingene bliver svære, frustrerende, eller vi er i tvivl, så ser vi på os 
selv. Gud beder os om at se på, hvem der er med os. Når tingene bliver svære, kan vi 
se på HAM. 

Hvilket af Guds løfter (anført ovenfor), havde du brug for at høre i dag? Tag et øjeblik 
til at takke Gud for det løfte. 

Hvad kan du gøre i dag for at huske på at fokusere på Gud og hans løfter og ikke på 
dig selv? 

Hvis du endnu ikke har gjort det, vil du så acceptere Guds invitation til at slutte sig 
til ham på denne rejse? Eller har du spørgsmål eller ønsker at vide mere? Hvis ja, så 
fortæl det til Gud. Tal med ham. Overvej også at tale med din coach eller nogen på 
TeenStreet+ som du er komfortabel med at snakke med (staff medlem, bønne-team, 
osv.). 

Tag dig tid til at tale lidt med Gud om de ting, du har læst i dag. 

                            Tilbage til din NET-gruppe                                     
Hvad er én ting, du ønsker at huske på fra din Big Adventure?  

Moses havde en særlig oplevelse med Gud ved den brændende busk. Har du haft en 
særlig oplevelse med Gud, som du gerne vil dele med gruppen?  

Vi vil opleve gode tider og vanskelige tider på vores rejse, når vi går i de planer, som 
Gud har lagt for os. Nogle gange sker der ting, og vi forstår ikke hvorfor, men vi kan 
være sikre på, at Gud aldrig vil forlade os. Vi kan stole på ham.   
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Diskuter som gruppe, hvordan vi kan stole på Gud midt i vanskelighederne, usikker-
hederne og når vi er fyldt med tvivl?  

Hvordan kan vi helt praktisk fokusere på Gud hver dag i de vanskelige øjeblikke og 
også i de gode stunder? 

Afslut gruppetiden ved at spørge, om nogen ønsker at bede.   

                                      Grav Dybere                                           
Tro er en stor del af vores rejse. Hvordan vil du beskrive, hvad tro er? 

(Tjek Hebræerne 11:1 for at finde ud af den bibelske definition for tro er. Sammenlign 
dit svar med hvad verset siger.) 

Hvordan kan vi gøre vores tro til udgangspunktet for hver dag, for enhver tanke, for 
hvert et trin? 

Læs Jeremias 6:16. Vi kan se flere handlingsord: Spørg, gå, se.  Læs verset igen. Skriv 
rækkefølgen som disse 3 handlingsord er skrevet i. 

__________________   ______________________   ___________________

Får vi nogle gange disse i uorden i vores liv? Er der nogen veje du går ned af, som 
du aldrig har spurgt Gud ind til? Er stierne du går på Hans stier?  

Det tager kun 7 sekunder at stoppe op når som helst i løbet af dagen og bede 
din himmelske far vise dig, hvad han ser, hvad hans perspektiv er i en situation – 
hvor ofte spørger du Ham, hvad Han ser?  

Hvor meget tid bruger du på at stoppe op og kigge? En anden måde at tænke 
på det er – hvor lang tid bruger jeg i stilhed med Gud, min Far? Jo mere tid du 
tilbringer med din Far, jo mere vil du se, hvad Han ser! Du vil se dig selv, som han 
ser dig! Du vil se den vej, din Far går på – de gode veje, de gamle veje, Hans veje. 

Vi stillede spørgsmålet i vores net-gruppetid, „Hvordan tager jeg øjnene fra mig 
selv og fokuserer på Gud?„ Her er nogle eksempler, som vi ser fra verset i Jeremi-
as. Stop og tag et roligt minut til at være stille sammen med Gud.
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SE: Lad Gud vise dig områder omkring dig, hvor Han arbejder – stier Han er på. 
[Dette er et godt tidspunkt at takke Gud for de ting du har set Ham gøre!] 

SPØRG: Spørg Gud, hvad Han vil have dig til at gøre. 

GÅ: Gå på Hans stier og i de muligheder Han giver dig. Stol på Ham, idet du ser til 
Ham.  

Det hjælper os med at stole på Gud, når vi ved, hvem Han er. Her er nogle af navnene 
på Gud i Biblen. Hvilket navn skiller sig mest ud for dig lige nu? Du kan bede ham om 
at afsløre mere af sig selv for dig i disse egenskaber: 

EL: Gud („mægtig, stærk, fremstående“), bruges 250 gange i GT Se 1 Mos.. 7:1, 
28:3, 35:11 ; 4 Mos. 23:22 ; Josv. 3:10 ; 2 Sam. 22:31, 32, Neh. 1:5, 9:32, Esaj. 9:6, 
Ezek. 10:5. 

EL SHADDAI: Gud den Almægtige eller „Gud Almægtige.“ 1 Mosebog 17:1, 2. 

ADONAI: Herre 

JEHOVAH: Betyder HERRE. „Jeg er hvem jeg er“ eller „Jeg vil være hvem jeg vil 
være“ som afsløret for Moses ved den brændende busk, 2 Mosebog 3. Guds navn, for 
hellig til at blive ytret, forkortet eller skrevet „YHWH“ uden vokalpunkter. 

JEHOVAH-JIREH: „Herren vil forsørge.“ 1 Mosebog 22:1. Gud giver altid, tilstrække-
ligt, når tiden kommer. 

JEHOVAH-ROPHE: „Herren der helbreder“ 2. Mosebog 15:22-26. Betyder åndelige, 
følelsesmæssige såvel som fysisk helbredelse. 

JEHOVAH-NISSI: „Herren vores banner“. 2 Mosebog 17:15. 

JEHOVAH-M’KADDESH: „Herren der helliggør“ 3 Mosebog 20:7-8 

JEHOVAH-SHALOM: „Herren vor Fred“ Dommerbogen 6:24. Shalom betyder den 
form for fred, der er resultat af at være en hel person i ret forhold til Gud og til ens 
medmennesker.
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4. „Sendt af Gud“ 
                                           NET-gruppe                                                 

Hvad synes du om undervisningen i dag? Er der spørgsmål eller tanker, du 
gerne vil dele? 

I dag skal vi tale om, hvordan vi bliver sendt af Gud. Hvad betyder „sendt af Gud“ for dig?

Når vi tager på rejse med Gud, sender han os ud for at være hans repræsentanter i 
vores skoler, arbejdssteder, familier og lokalsamfund. Det er vigtigt, hvilke folk du har 
med på rejsen og som kan påvirke din rejse.  

Bed en person i din gruppe om at læse ordsprogene 2:1-15.  

Hvad fortæller versene?  

Ifølge disse vers, hvordan vandrer vi helt konkret i visdom? 

Vers 12-15 henviser til dem, der ikke vandrer i visdom. Hvordan er deres beslutninger 
beskrevet i versene?  

Læs Ordsprogene 2:20. Tal i gruppen om hvad I tror verset betyder. 

Kapitel 2 i Ordsprogenes Bog tegner et billede af, hvordan visdom viser sig i vores liv. 
Visdom kommer fra Gud, og vi ønsker at bede Ham om visdom og søge Hans ord for 
at vokse i kundskab og forståelse. Kapitlet slutter med at sige at visdom vil sætte dig 
på den rigtige vej med gode mennesker! Man kan se visdommen gennem valget af du 
mennesker du er sammen med og den retning, man går i!  

Det er rigtig vigtigt at vi går den rigtige vej og at vi vandrer sammen med andre, der 
har de samme værdier og kærlighed til Gud som os. Vi har brug for hinanden til at 
opmuntre og holde os ansvarlige.  

Hvem går på vejen sammen med dig? Hvem i dit liv har også taget imod Guds invita-
tion til at rejse med ham?  

Hvilke mennesker tilbringer du mest tid sammen med?  
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Selv Moses havde brug for andre til at gå med ham og hjælpe ham. Når vi læser  Moses 
‘historie kan vi se at Josva, Moses’ hjælper, var en opmuntring for ham.  Josva havde 
den samme stærke tro på Gud og var opsat på at følge Herren. Har du en „ Josva“ type 
person i dit liv?  

Hvis du har det, så fortæl personen, at du værdsætter deres opmuntring og det at de stiller 
dig til ansvar, for at hjælpe dig med at gå på rejsen med visdom . Hvis du ikke har nogen, så 
bede til Gud om at vise dig, hvem du kan bede om at være til opmuntring for dig.  

Hvordan kan I, som en NET-gruppe, fortsætte med at opmuntre hinanden efter Teenstreet+?  

Før I går ud til din BA, så bed for hinanden for de ting, I har delt. 

                                         Big Adventure                                            
Lad os begynde vores Big Adventure med bøn. Tal med Gud om, hvad der er på dit 
hjerte, og tak Ham for den, Han er. Da Jesus lærte folk at bede i Matthæus 6:9, begynd-
te hans bøn med at prise Gud for, hvem Han er, og det er også en god måde for os at 
starte vores bøn.  

Når vi læser i 2. Mosebog, ser vi, at israelitterne omsider har forladt Egypten efter 400 
års slaveri! Farao giver dem lov til at rejse, og Moses fører folket med deres ejendele og 
dyr ud af Egypten. Slå op på 2. Mosebog 13 :21-22 og læs, hvordan Gud ledte folket i 
deres tid i ørkenen. 

Hvad var de to synlige tegn, som Gud brugte til at lede folk? 

Det må have været ret fantastisk at blive led af en sky om dagen og en søjle af ild om nat-
ten! Er du nogensinde blevet ført af Gud af en sky eller en søjle af ild? Sikkert ikke, det var 
den særlige måde, Gud valgte at lede sit folk på dengang. Hvordan ser det ud, når Gud 
leder os nu? Hvordan kan Gud lede dig? Hvordan ved du, om du følger efter Ham? 

Lad os se på et par af de vigtigste måder, Gud leder os på. Læs Salme 119:105. 

Bibelen kaldes ofte „Guds Ord“ og „Skrifterne“. I dette vers sammenlignes Bibelen med 
hvilke to ting?   

Vi har en enorm skat i Bibelen. Gud bruger Hans ord til at kommunikere med os og 
hjælpe os til at forstå, hvem Han er. Gud leder os med Hans ord. Et liv på rejse med  Jesus 
betyder, at vi læser Hans ord og tillader Ham at styre vores værdier, prioriteter og beslut-
ninger. Nævn et bibelvers, der har været til hjælp for dig på din rejse med Jesus? 
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Lad os se på en anden måde, Gud leder os på. Læs Johannes 14:16 -21 nedenfor. 

„Hvis I elsker mig, så hold mine bud. Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en 
anden talsmand, som skal være hos jer til evig tif: Sandhedens Ånd, som verden ikke 
kan tage imod, fordi den hverken ser den eller kender den. I kender den, for den bliv-
er hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer. End-
nu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal 
leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min Fader, og I er i mig, og jeg i jer. Den, der 
har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal 
elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham.“ 

Jesus sagde det, mens han talte med sine disciple under den sidste nadver. Han 
forklarer dem, hvad der vil ske, når Han vender tilbage til himlen. Jesus beskriver 
Helligånden i versene. Gå tilbage og sæt en ring om de ord, der beskriver Helligånden.  

Hvordan beskriver versene Helligånden og Hans rolle? 

Johannes 16:13 er et andet vers, der fortæller om Helligåndens rolle. Der står: „Men 
når han kommer, Sandhedens Ånd, skal hen vejlede jer i hele sandheden.“ Den 
Helligånden er vores guide til at føre os tættere på Gud og hjælpe os med at bede og 
forstå Guds veje.  

Vi læste om Helligånden igen i Apostlenes Gerninger 1:8, hvor Jesus sagde:  

„Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner 
både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende.“  

Jesus talte med sine disciple, men dette vers er også til Hans tilhængere i dag. Vi har 
fået Helligånden og blevet sendt ud for at være Jesu ambassadører! Ligesom Moses 
blev sendt af Gud for at udfri israelitterne fra deres slaveri og føre dem til friheden, 
er vi også blevet givet en opgave af Gud. Disciplene var vidner om Jesu budskab i 
Jerusalem (byen, hvor de var på det tidspunkt), Judæa (deres område), Samaria (det 
område, der lå tæt på dem, men hvor folk var anderledes end dem, som de ikke kunne 
enes med) og hele vejen til jordens ende! Vi er sendt til folk tæt på os og langt væk. Og 
det seje ved Europa er, at vi har så mange mennesker, der boede langt væk før, men 
nu bor i nærheden af os! Mange mennesker, der kommer fra lande, der har begrænset 
adgang til Bibelen, lever nu i Europa. Du kan være den første, der fortæller dem om 
Jesu håb, og du behøver ikke engang at forlade dit land eller lære et andet sprog.  

Hvem er det, Gud sender dig til at dele med? Måske kan du begynde med at fortælle 
om TeenStreet og det, du har lært her. Måske kan det være at dele din historie og 
hvordan din rejse med Jesus startede. Bed Gud om at vise dig en person, som du kan 
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bede for, og planlægge at dele de gode nyheder i evangeliet i den næste uge. Det kunne 
være en ven, en slægtning eller en nabo. Bed om det nu, og skriv navnet på personen 
her. 

Jesus fortalte også om Hans bud under den sidste nadver. Gå tilbage til versene i Jo-
hannes 14 og understreg, hvad Jesus siger om hans bud. Hvad vil Jesus have sine eft-
erfølgere til at gøre med Hans bud? 

At rejse med Jesus er at holde Hans bud. (Og det er at angre, når vi kvajer os, tage imod 
Hans tilgivelse og derefter komme tilbage på vejen igen). Når du tænker på Jesu bud, 
hvilke bud tænker du så på? 

Måske tænkte du på Matthæus 22:37-39, hvor Jesus opsummerer det største bud. Find 
verset. Hvad har Jesus befalet hans efterfølgere at gøre?  

Hvad vil det være helt konkret at adlyde disse to bud? 

I dag ved undervisningen talte vi om at blive sendt af Gud. At blive sendt af Ham er at 
rejse med Ham og have et formål med livet. Det bliver ledt af Gud gennem Helligånden, 
ved at læse Hans ord og ved at leve i henhold til Hans befalinger.  Vi er sendt ud, van-
drende i hvem vi er, i Ham. Vi er sendt ud for at dele Hans budskab om kærlighed og 
tilgivelse. Vi skal vise kærlighed og tilgivelse hver dag i vores eget liv. Vi er sendt ud, dér 
hvor Han har os boende lige nu. Du behøver ikke at vente til du er gammel nok til at blive 
sendt af Gud, Han sender dig nu til din skole, din arbejdsplads, din familie, dit område 
og din kirke for at vise hvem Gud er! At blive sendt af Gud er ikke baseret på et sted, det 
er en måde at tænke på. Vi kan være sammen med Gud i hvad Han laver i verden! 

Her ved slutningen af dette Big Adventure, hvad betyder det så for dig at blive „sendt af 
Gud“?  

Afslut din tid med at bede og tale med Gud om, hvad Han har lagt på dit hjerte som du 
skal blive en del af, som en der er sendt af Ham. 

                                      Tilbage til gruppen                                      
Det er vores sidste dag sammen og nu er en god mulighed for at dele med hinanden: 

3 af dine foretrukne ting ved TeenStreet+

2 ting, du gerne vil tage med fra denne tid (to ting, du ikke ønsker at glemme).
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1 ting, som du konkret vil gøre hver dag for at huske og bruge de 2 ting, som du har 
lært.

                                         Grav Dybere                                          
Lad os se på en anden person i Bibelen, som var på en rejse med Gud. Når du læser 
navnet Jonas, hvilket billede eller ting ved hans rejse kommer du til at tænke på?  
Hvis du ikke har hørt om Jonas før, så er der en kort bog i Det Gamle Testamente, 
opkaldt efter ham, der fortalte sin historie. Prøv det.) 

Jonas huskes hovedsageligt på grund af de utrolige ting, der skete med ham, da han 
ikke adlød Gud. Han sejler med et skib i den modsatte retning af, hvor Gud sagde han 
skulle hen, så kommer der en storm og Jonas bliver kastet overbord. Han drukner 
ikke, fordi en stor fisk kommer og sluger ham. Han overlever i dens mave i tre dage, 
før fisken kaster op på stranden.  

Som regel har vi ikke ondt af Jonas. Måske er det på grund af tegnefilmene vi har 
set af, at Jonas sad i fiskens store mave med en lanterne hængende fra loftet. (I vir-
keligheden var der hverken behageligt eller rummeligt.) Eller måske er det fordi han 
ikke adlød og vi syntes han skulle have gjort, hvad Gud sagde til ham allerede fra 
starten.  

Hvad var budskabet Jonas skulle levere? (Jonas 1: 2)  

Hvilken by skulle han fortælle budskabet til? 

Det er her, en lille smule kendskab til historie, er en stor hjælp. Nineve var en provins 
i det Assyriske Rige. Assyrerne erobrede store områder på dette tidspunkt i historien. 
„Lederne af dette grusomme styre havde et ry for fysisk og psykologisk terror, som 
de med let hånd påførte deres fjender. Historikere mener, det var ret sandsynligt, at 
 Jonas hjemby havde været ramt af assyrisk belejring. Så det er muligt, at han havde 
set medlemmer af sin egen familie eller nogle af hans bedste venner tortureret og 
dræbt af nådesløse, onde horder fra Nineve. „ (-Priscilla Shirer)  

Nu forstår vi bedre, hvorfor Jonas ikke ville adlyde Gud, da hans rejse sendte ham til 
Nineve. Jonas ønskede at Gud straffede folket. Han ville ikke advare dem om at holde 
op med at synde. Han ville se retfærdigheden ske fyldest, men Jonas adlød til sidst, 
og han tog budskabet til Nineve. Til hans store skuffelse troede folk på ham og angre-
de det forkerte de havde gjort.  

Hvad var Jonas svar, da han så Nineve omvende sig og Gud sagde, at Han ikke ville 
straffe folket? (Jonas 4: 1) 
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Hvordan beskriver Jonas Gud? (4: 2) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Nogle gange kan vi læse Det Gamle Testamente og tro, at Gud ikke er barmhjertig, men 
her ser vi en person, der lever i den periode, som beskriver Gud som barmhjertig, nådig, 
langsom til at blive vred, fyldt med ufejlbarlig kærlighed, ivrig efter ikke at ødelægge 
folk. Lyder denne beskrivelse bekendt? Jeg tror, vi har hørt denne beskrivelse et andet 
sted i Det Gamle Testamente. Gud beskriver sig selv til Moses i 2. Mosebog 34:6. 

Hvad kalder Gud sig selv i verset? 

___________________, ____________________, ___________________

_____________________________________________________________

Gud er beskrevet på denne måde 5 andre steder i Det Gamle Testamente (4. Mose-
bog 14:18 ; Nehemias 9:17 ; Salme 86:15 ; Salme 103:8 ; Joel 2:13). 

Hvilke af disse ord, der beskriver Gud, har størst betydning for dig lige nu?  

Hvordan har du set Gud være sådan i dit liv? 

Jonah vidste, at Gud var klar og villig til at tilgive, og Han ville ikke have, at han skulle 
tilgive dem, der havde forårsaget så megen smerte. Nogle gange fører vores rejser med 
Gud os til svære steder. At gå med Gud, betyder ikke, at vi ikke vil støde på prøvelser. 
Lydighed vil nogle gange være meget hårdt. Men ligesom Gud var på arbejde i Ninivi-
ternes liv, som de så Hans nåde som reaktion på deres omvendelse; var Gud også på 
arbejde i Jonas liv. Han kendte til de ting der gjorde ondt i Jonas liv og den bitterhed, 
der var i hans hjerte. Gud bekymrede sig nok om Jonas til at bringe det ud i det åbne. 
Vores rejser er raffineringsprocesser, de er muligheder for at stole mere på Gud, efter-
hånden som vi oplever udfordringer. Vi lever i en ufuldkommen verden, og der vil være 
vanskeligheder og skuffelser og øjeblikke, hvor vi ikke forstår, hvorfor tingene sker. 
Men i disse øjeblikke er Gud lige ved siden af dig. Hans Helligånd er inde i dig, og hans 
tilstedeværelse vil være nok til at få dig gennem de vanskeligste øjeblikke.   

Responder til Gud i bøn med alt, hvad der er på dit hjerte. 
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5. „Fejr rejsen“ 
                                            NET-gruppe                                              

Velkommen tilbage til jeres NET-grupper! Vi vil begynde med at spille et 
spil. Tag flere objekter ud, som du har i dine lommer, pung, eller rygsæk. 
Forsøg sammen at finde en måde at stable jeres genstande på toppen 
af hinanden for at bygge et så stort tårn, som du kan. Konkurrer mod de 
andre NET-grupper og se hvem der kan bygge det største tårn! Du har fire 
minutter til at bygge dit tårn. 

Del med hinanden 1 højdepunkt og 1 vanskeligt øjeblik i de seneste måneder siden 
TeenStreet+ i august. 

Hvordan har du haft det på din rejse med Jesus? Hvad har været et positivt aspekt, og 
hvad har været en udfordring? 

Hvad var det, du hørte i dagens budskab, som du vil huske? Hvorfor gjorde dette ind-
tryk på dig?

                                         Big Adventure                                            
Det er Big Adventure-tid! Du ved, hvordan det fungerer, begynd med at tale med Gud. 
Tal med ham om hvadend, hvad der er på dit hjerte lige nu. Bed ham om at hjælpe dig 
med at have et åbent hjerte til at lære af ham og hans ord i dag. 

Under TeenStreet+, har vi lært af Moses’ rejse. Det er så godt, hvor ærlig Bibelen er. 
Vi læste om de utrolige ting, som folk gjorde på deres rejse, og vi lærte også om de 
fejl, de begik, og hvordan de gik til Gud for tilgivelse og kom tilbage på sporet igen. 

Vi kommer til at læse i Josvas bog i dag. Hurtig overblik … Moses døde, og den nye 
leder hed Josva. Josva elskede Herren. Han havde tjent som Moses’ assistent, og han 
var den, Gud havde valgt til at lede israelitterne efter Moses døde. Når vi begynder at 
læse Josvas bog, har folket afsluttet deres tid i ørkenen. De vil endelig komme ind i 
det forjættede land og begynde at etablere deres hjem der! Det første skridt er, at de 
skal krydse Jordanfloden. Der er ingen broer at krydse og de har ikke både til at flyde 
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sig selv og alle deres ejendele og dyr over floden. Josvabogen 3:15 fortæller os, at det 
var høstsæsonen, og floden var derforvoversvømmet, så vi ved, at det ikke var en lille 
strøm.  

Da israelitterne startede deres rejse ud af Egypten, hvilket mirakel gjorde Gud da ved 
det Røde Hav? 

Jeg tror ikke, at folk nogensinde glemte det øjeblik, de gik gennem et hav på tør jord 
med vægge af vand på begge sider af dem! De talte sandsynligvis om denne historie 
en del gange med deres børn i løbet af de 40 år i ørkenen. Nå nu var det tid til at kryd-
se et andet legeme af vand, og Gud gjorde det samme mirakel igen for den nye gen-
eration at se med deres egne øjne! Floden blev skilt, og de gik tværs over på tør jord! 
Folket var påbegyndt en ny fase af deres rejse, og Gud startede det med et berømt 
mirakel, de havde hørt deres forældre og bedsteforældre tale om!  

Læs Josva 4:1-7 

Hvad bad Joshua de 12 mænd om at gøre? 

Hvad var formålet med stenene? (vers 6-7) 

Det er så vigtigt at huske på, hvad Gud har gjort, og hans trofasthed. Israelitterne 
lavede dette mindesmærke af sten, så hver gang de så det kunne huske, hvad Gud 
havde gjort den dag på dette sted. De kunne huske, hvordan han havde leveret og 
vejledt dem. 

Hvorfor tror du, det er vigtigt at huske?  

På vores rejser, ligesom på Moses’ rejse, vil der være virkelig fantastiske øjeblikke, 
gennemsnitlige øjeblikke, og der vil være hårde tider. Vi kan blive fristet til at glemme 
Guds magt, Hans trofasthed og hans kærlighed, når tingene er udfordrende, men det 
er især der, vi skal huske på det. I dag taler vi om at fejre rejsen. I dag er en mulighed 
for at se tilbage og huske på, hvad Gud gjorde på TeenStreet+ og hvad han har gjort 
siden da og før TeenStreet+. At mindes er en måde at tilbede Gud, at være taknem-
melig og lade vores tro blive opbygget, mens vi tænker på Hans trofasthed. 

Så lad os tage et øjeblik at lave vores egen bunke sten til at huske og navngive de 
steder, Gud har været trofast. Tegn en bunke sten her. (Det behøver ikke at være su-
per kunstnerisk; du kan tegne ovale former på toppen af hinanden.) Skriv i hver sten 
et minde hvor du har oplevet Gud være trofast. På hvilken måde har Han responderet 
på din bøn? Hvad er nogle af de ting, der skete, der tillod dig at lære mere om Gud? 
Det kunne være store ting; det kunne være små ting, men øjeblikke du har set Guds 
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trofasthed. Hvad er nogle bibelvers, der har hjulpet dig med at lære og forstå, hvem 
Gud er, og har opmuntret din tro? 

Brug et par minutter og tak Gud for hans trofasthed og bed ham om at hjælpe dig 
med at huske på de ting, han har gjort i fortiden. (Hvis du ikke har startet din rejse 
med Jesus endnu, så find din coach og bed dem om at dele med dig, hvordan de har 
mærket nogle af stenene på deres rejse. Hvis du føler dig komfortabel, så spørg dem 
om at dele mere med dig om, hvad det betyder at rejse med Jesus.) 

                              Tilbage til NET-gruppetid                                    
Del med din gruppe din tegning af dine sten og del hvad nogle af dine sten repræsen-
terer. (Hvis du ikke er en tilhænger af Jesus endnu, og du er lige begyndt at lære om 
Gud, er vi så glade for, at du er her. Det er helt ok hvis du ikke udførte denne aktivitet. 
Lyt til, hvad de andre har skrevet, og hvordan de har set Guds trofasthed.) 

Bed sammen som gruppe. Del et bønneemne og noget, du ønsker at takke Gud for. 
Tak Gud for den måde, han har vist dig Hans trofasthed. 

                                         Grav Dybere                                             
Vidste du, at Moses skrev en af Salmerne?! Gå til Salme 90 for at læse, hvad han 
skrev. Hvordan klarede Moses sig - holdte ud og elskede mennesker i 40 år i en 
varm ørken? Det ville have været meget udfordrende nogle gange at gøre det, Moses 
gjorde! 

Er der nogen i dit liv, som du sommetider kæmper med at være sammen med? Moses 
ville vide, hvordan du har det. Han havde tusindvis af mennesker, der grumlede af ham. 

Vers 1:  

Hvordan beskriver Moses Gud i vers 1?  

(Tænk på alle de ting et hjem er beregnet til at repræsentere – familie, fællesskab, afslap-
pende, spise - det er beregnet til at være et sted for sikkerhed og hvile og proviant.) 

 Som vi læser gennem salmen, kan vi se, at Moses kiggede til Gud for alt! Hvis vi 
skulle opsummere hele kapitlet i ét vers, det kunne være „Jeg kan fortsætte gennem 
ørkenen, fordi min Gud giver mig alt, hvad jeg har brug for!“ (David sagde en lignende 
ting i Salme 23 vers 1-„Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød.“)    
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5. „Fejr rejsen“

Vores Gud vil have os til at gå til Ham med alt, hvad vi bærer på. Moses havde et liv 
med nogle store højder, nogle skræmmende bundpunkter og alt derimellem. Han 
bragte sine følelser frem for Gud i denne salme ... vi bør gøre det samme.  

Læs vers 12.  

Hvad beder Moses Gud om?  

En anden måde at se på det - hvad siger Moses kommer fra Gud?  

Moses ser til Gud for at Han skal lære ham det. Han ønsker at lære fra Gud - han øn-
sker at se sine dage og liv den måde, Gud ser det. Visdom kommer fra Gud.  

Læs nu vers 14. 

Hvor kommer tilfredshed fra? Hvor kommer glæde fra?  

Læs det sidste vers i salmen. Læs det et par gange – det er så godt! Dette er et godt 
vers til at lave til en bøn for Gud. 

Moses starter sangen ved at sige at Gud er hans hjem, hans alt. Moses afslutter sin 
sang ved at bede om Guds favør – alt, hvad han gør, er gennem Gud. 

Ligesom Moses, skriv din egen salme. At skrive en salme er som at skrive en bøn eller 
en sang til Gud. Fortæl ham om dine følelser (de triste og glædefulde), skriv hvordan 
du har set Ham være trofast fortæl Ham om din tvivl, spørg Ham om Hans hjælp, 
husk, hvem Han er, og erklær Hans løfter, over dig selv.   



Nå mig hvis du kan! Tjekliste 
Kryds hver station af efter at have fuldført opgaven. Du skal gennemgå 
alle 5. Station 6 skal udfyldes sidst. 

Station 1: Hvor i verden er du? 
Tal om det: Hvad mener du, at behovene er i denne region? F.eks.fattigdom? Menne-
skehandel? Naturkatastrofer? Andre? Hvordan kan du gøre en forskel der? 

Station 2:  Tabt i Oversættelse!
Tal om det: Hvordan oplevede du opgaven? Hvad lærte du om sprogets betydning? 

Station 3: Stå eller Knæl? 
Tal om det:  Hvordan har det fået dig til at føle? Ubehagelig, ængstelig, spændt, glad? 
Var det anderledes end hvad du er vant til? Så du Gud i denne forskellige form for 
tilbedelse? Hvad har dette afsløret om dig? Om Gud? 

Station 4: Lugt det – Smag det! 
Tal om det:  Hvad synes du? Har du smagt noget lignende før? Har det skubbet dine 
smagsløg? Er det en god ting eller dårlig ting for dig?Hvad synes du om at spise med 
dine hænder?    

Station 5: Skal vi danse? 
Tal om det: Hvordan oplevede du denne opgave? Kan du se det som et værktøj eller 
en måde at dele de gode nyheder på? Var det en vanskelig ting for dig at gøre? 

Station 6: Gå Dyber! Debrief
Gå hen til et roligt sted med din gruppe og tal mere dybdegående om de opgaver, du 
lige har udført!   
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NAMED - TeenStreet Theme Song 2021 

Intro  

| B     | B C#m | G#m | G#m F# | 

Verse 1 
B 
I lift my eyes  
      C#m         G#m     
Up to the sky, I fix my mind 
	                  F# 
On who you are and all you've promised 
B 
I give my life  
C#m    G#m 
A sacrifice, To you and I 
	                    F# 
choose to go where you have called me 
E                       F# 
I’m crucified And testify 
E                      F# 
In you I am alive 

Chorus 
	            B	           
In you I have been named  
     C#m	            G#m 
In you I have been known 
      F# 	              E	       	  
By you I have been called 
                                     G#m 
to the ends of the earth  
                   F# 
And I will follow 

Verse 2 
I’m justified 
In Jesus Christ I say goodbye 
To all the things that separate me. 
I set aside 
My selfish pride And pray that I 
would grow to be all that I could be 
I’m crucified And testify 
In you I am alive  

Chorus (2x) 

Bridge (2x) 
E                       B              F#                        G#m	  
Open up my eyes in wonder To the glory of 
E                      B                F#	  
God, the son, His holy thunder I believe in His 
E                        B                 F#       G#m            E B F# 
Promises and I surrender To the call on my life 

Chorus 2 (2x) 
Db 
In you we have been named  
In you we have been known 
	                  Gb 
By you we have been called to the ends of the  
Db (Bbm)	                Ab 
earth       And we will follow 

Chorus 3 (2x) 
               Gb  Db  Ab  Bbm 

In you we have been named  
	                 Gb  Db  Ab   
In you we have been known. 

                Gb  Db  Ab  Bbm 
In you we have been named  
	                Gb  Db  Ab 
To the call on my life  

 

Music: Claas-P. Jambor  
Lyrics: Claas-P. Jambor, Símun Jóannesarson Hansen, Aaron Lewis

NAMED SANGBLAD – TEENSTREET WORSHIP
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RAG – Raise & Give
RAG er en fundraising begivenhed på Teenstreet. Før og under hver TeenStreet, 
skaffer vi midler til at støtte en god sag, normalt inden for OM, der vil have en 
 positiv indvirkning på ungdommen i og uden for Europa. Penge er rejst gennem 
vores RAG race og andre aktiviteter i løbet af ugen. 

RAG Projekter 2021 

TeenStreet over hele verden! 
Vi lever i en tid, med den største mængde 
flygtninge i verdens historie. Folk, har for-
ladt deres hjem på grund af krig og sult, og 
mange af dem venter i flygtningelejre og 
håber på en bedre fremtid. Der er også teen-
agere blandt disse flygtninge. Ofte er de fly-
gtet fra deres hjem uden deres forældre. Der 
sker en masse i lejrene for små børn og unge 
mødre. Det er alletiders! Men for teenagere 
bliver intet organiseret. De har ingen fremtid 
og intet at lave. Vores drøm er at begynde at 
organisere TeenStreets for flygtningeteenag-
ere. At skabe et Teenstreet-program specielt 
for dem, for at give dem håb, sjov, opmærk-
somhed og en smag af Guds rige. 

Skoler i Malawi 
I det nordlige Malawi findes der allerede 2 
eksisterende skoler for børn og teenagere 
uden forældre. En tredje er planlagt, og vi 
ønsker at rejse midler til dette. Det er en af 
de fattigste steder i landet, og disse skoler 
gør en stor forskel. De har 12 forskellige trin 
i skolen, og arbejder også med landbrug, 
ungdom og sport. Projektet involverer kris-
tne og muslimer og bygger samfund blandt 
dem, med mulighed for at leve deres tro ud. 
For kun 1 Euro kan du fodre et barn i en hel 
måned. Lige nu er der omkring 600 børn 
i disse skoler - lad os hjælpe med at være 
forandringen. 

Nord-Indien 
Omkring 96 % af befolkningen har tæt på 
ingen adgang til evangeliet i Indien. Folk 
der ønsker at lære engelsk, fordi sproget er 
et værktøj, der kan hjælpe dem ud af fat-
tigdom. Ny-Delhi og Moradabad er steder, 
hvor vi har været i stand til at se, at gennem 
engelsk bibellæsning, er folk kommet til at 
kende Kristus. Små samfund af troende har 
dannet sig, og de er engageret i deres tro om 
at nå flere for Kristus. 

Sport i Bangladesh 
Trods regeringens uddannelsesafdeling ikke 
fremmer sport, er der en enorm interesse 
fra den yngre generation til at spille fod-
bold, cricket og volleyball. Gennem disse 
sportsaktiviteter ønsker vi at investere i 
denne generation og ikke kun give dem det, 
de beder om, men også hvad de har brug 
for - evangeliet. De kommer på udkig efter 
sport, og vi tilbyder dem også en mulighed 
for at slutte sig til Guds rejse for dem. I små 
grupper lærer de at være et hold på forskel-
lige måder, og forhåbentlig udleve deres 
rejse med Jesus. 
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Fortsæt rejsen… 
Rejsen fortsætter efter TeenStreet+ slutter, og vi ønsker at opmuntre dig 
og udfordre dig til at dele alt, hvad du har lært og oplevet med andre! 
Husk, at du er blevet sendt af Gud med et formål. 

Her er en enkel måde at lede et bibelstudie med dine ikke-troende 
 venner eller familiemedlemmer, og nogle foreslag til passager med et 
budskab om håb. 

Trin: 

1. Læs og reflekterer over en passage/historie i bibelen.  

2. Reflektér og diskuter disse spørgsmål sammen (et ad gangen):  

• Hvad lærer denne passage mig om Gud? 

• Hvad siger denne passage til mig om folk? (Handlinger, attitude, tanker osv.) 

• Hvad fortæller denne passage mig at jeg skal adlyde og undgå? 

• Hvordan kan jeg lære dette til andre?  

3. Afsluttende bøn.  

Foreslåede passager til at studere med ikke-troende (historier om håb): 

1. Håb for de afviste Lukasevangeliet 7,36-50 

2. Håb for ikke-religiøse: Lukasevangeliet 18,9-17 

3. Håber ændre ting: Lukasevangeliet 18, 18-30 & 19, 1-10 

4. Håb tilgiver: Matthæusevangeliet 18,21-35 

5. Håb gennem døden: Lukasevangeliet 22.66 til 23.25 & 23.32-43 

6. Håb genopstod fra døden: Lukasevangeliet 24,1-20 

7. Håb venter på dig: Lukasevangeliet 15,11-32  
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  15% OFF & FREE SHIPPING!   
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TeenStreet Butik 

NAMED oversize unisex t-shirt 22.99€

TeenStreet 2021 long sleeve unisex shirt 26.99€

TeenStreet 2021 beanie 12.99€

TeenStreet 2021  
sweatpants unisex 39.99€

  15% OFF & FREE SHIPPING!   

Use coupon code  IAMNAMED21 
at checkout online.

www.teenstreet.life/shop
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Save the Date …

TeenStreet 2022

I Offenburg 
29. juli – 5. august 




