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Kort disposisjon til hovedopplegg, Gutter og selvbilde/identitet 

MÅL: Mennesket er skapt i Guds bilde. Vår verdi ligger ikke i utseende eller prestasjoner, men i at vi 

ønsket av Gud. Guds kjærlighet til oss slik den er åpenbart ved Jesus, viser hvem vi er. 

 

Introduksjon  

- Solbrilleleken. Poeng: Av og til trenger vi et større perspektiv. 

 

Hoveddel, viktige punkter å formidle 

- Vis filmklipp fra Ringenes Herre, Ringens brorskap. Poeng: Når en bedømmer etter 

førsteinntrykket, kan en gå glipp av mye. Men Gud ser forbi fasaden. 

- Aktivitet: Quiz om Frodos egenskaper. Poeng: Synliggjøre at det ikke alltid er lett å 

gjenkjenne en helt. 

 

- Vis filmklipp fra Ringenes Herre, Atter en konge. Poeng: Vi trenger alle hjelp i møte med 

fristelser og farer. 

- Aktivitet: Quiz om Frodos egenskaper etter at han har blitt «helt». 

- Kristne tror at det Gud sier om oss, også er sannheten om oss. Bibelen sier at Gud er 

allvitende – han vet alt. Og han ser hele bildet.  

 

- Hvordan sier Bibelen at Gud ser på oss? 

- Gjenfortell teksten i 1 Sam 16, 6–13 med egne ord. (Merk: I Bibelen står ikke ”hjertet” for 

følelsene, men for selve personligheten.) 

 

- Guds kjærlighet til oss slik den er åpenbart ved Jesus, viser hvem vi er. Identiteten vår er 

forankret i noe utenfor oss selv: I Gud. 

- At Gud ville la sin egen sønn bli ofret og drept på vegne av oss mennesker, viser at hver 

enkelt av oss er verdt uendelig mye. Én konsekvens av dette er at vi ikke skal se ned på 

hverandre. 

Avslutning, med oppsummering 

- Aktivitet 1: tegne strektegning. Poeng: vise hvordan Gud ser på oss, til forskjell fra hvordan 

reklamen ser på oss.  

- Til samtale: Mens reklamen kanskje ville kommentert håret (kan alltids bli mer fancy …), 

kommenterer Bibelen hele mennesket, ikke bare utseendet og enkeltdeler. 

 

- Alternativt/ekstra: Solbrilleleken på nytt, nå uten tape. Se med et større perspektiv. 

 

 

- Frodo – med helteegenskaper 

- Tekst fra Samuel: Gud som ser til hjertet 

- Skapt av Gud. (1 Mos) Elsket av Gud. (Joh 3, 16) 

- Hvordan ser vi på oss selv og hverandre? Med Guds øyne? (sml. Samuel 16,7b) 

 


