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I praktik som Gud
Tænk, hvis du kunne komme i praktik hos Gud

 og være Gud for én dag...
Dine arbejdsopgaver vil være at få mennesker til at elske dig, uden at 
ændre ved deres frie vilje til selv at vælge. Du skal holde styr på bøn-
nerne fra hele verdens befolkning og give dem det rette svar. Du skal 
give folk det de har brug for, og ikke nødvendigvis det de beder om. 
Du har nøglerne til himlen, hvem kommer ind? 
Værsgo. På med arbejdstøjet!

Materialet er et oplæg til en gudstjeneste eller en andagt, men aktivi-
teterne og rammen kan også bruges til konfirmandundervisning eller 
en mødeaktivitet for de lokale FDFere.

Hvad tænker Gud?
Formålet med oplægget er at reflektere over hvad Gud mon tænker, 
samt nogle af de spørgsmål vi mennesker rejser: Hører Gud vores bøn-
ner? Hvad er bøn? Har vi en fri vilje til selv at vælge? Hvordan tænker 
Gud? Hvad er kærlighed?

Gudstjeneste eller andagt
Hensigten har været at lave et lettilgængeligt materiale, som præster 
og ledere i det kirkelig børne- og ungdomsarbejde let kunne gå til.
Materialet er kun et oplæg og I er velkomne til at tilføje og skære det 
til, så det passer til jeres formål og ambitionsniveau.
Rammen minder om en almindelig gudstjeneste, hvor prædiken og 
tekstlæsninger er skiftet ud med aktiviteter, der inddrager de unge. 
Hvis en præst medvirker, kan I tilføje nadver, men oplægget kan også 
holdes som en lidt længere andagt uden en præst.

Målgruppe
Målgruppen er 12-15 årige. For at få de unge i tale lægger materialet 
en humoristisk vinkel på dilemmaerne og forsøger via aktiviteterne at 
inddrage dem.

Til inspiration 
Som inspirationen kan I inden gudstjenesten eller mødet se filmen 
“Bruce den Almægtige”. Her får Bruce Nolan (Jim Carrey) mulighed 
for at være Gud for en dag og det rejser en masse dilemmaer.
Det er en humoristisk film, der på en let tilgængelig måde, krydret 
med humor, rejser en række spørgsmål, som også en teenager kan 
forholde sig til.

Materialet er udviklet af fdfs kristendoMsudvalg 
og fdf experiMentariuM:

Jacob Zakarias larsen, tue fabricius, lars sass Jensen
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Præludium: 
What if God was one of us?  – Joan Osborne
Spil musikstykket og vis evt. teksten (se bilag) 
på en storskærm eller en overhead.

Velkomst - Temaet slåes an
Intro til temaet - jobbeskrivelse
Tænk, hvis I kunne komme i praktik hos Gud. 
Tænk hvis I kunne være Gud for én dag og få 
al magten på himlen og på jorden.
Hvad ville I så gøre? 
Var der noget I ville gøre anderledes? 

Som praktikant vil jeres arbejdsopgaver være:
- at få mennesker til at elske dig uden at ændre 
ved deres ret til selv at vælge. 
- at holde styr på bønnerne fra hele verdens 
befolkning og give dem det rette svar. 
- at give folk det de har brug for og ikke nød-
vendigvis det de beder om. 
- at have nøglerne til himlen, og besteme hvem 
der kommer ind?
Værsgo. På med arbejdstøjet!

Salme
Menneske din egen magt (se bilag)

Aktiviteter
Som indledning er der to muligheder: 

a. Se et af de korte klip fra filmen ”Bruce den 
Almægtige”.
Klip: 24,50-31,00 minutter – hvor Bruce får job-
bet som Gud, inklusiv al Guds magt.
Og som afrunding på aktiviteterne kan I se 
klip: 1.22,00 – 1.25,43 minutter. Da alt håb er ude 
for Bruce, må han falde på sine knæ og opgive 
sin stilling som Guds afløser: “Du har vundet. 
Jeg vil ikke være Gud mere. Jeg vil, at du skal 
gøre, hvad der bedst for mig. Din vilje ske.”

b. Gå direkte til aktiviteterne

Intro til aktiviteterne
Velkommen til praktik i himlen. Gud har taget 
en lille ferie, og I får nu overdraget nøglerne 
til herligheden samt al magten. Det er jeres 
opgaver at tjene alle mennesker bedst, svare 
på deres bønner og skabe retfærdighed.

Der er to regler: 
1. I må ikke røre ved folks ret til at handle frit 
og selv bestemme hvad de skal gøre.
2. I må ikke fortælle nogen, at I er Gud.

Det er ét krav:
1. I skal gøre jeres arbejde bedre end Gud

Vi har nogle arbejdsopgaver I skal løse på 
skift:
1. I skal besvare alle bønner og gøre alle glade 
uden at gøre andre kede af det (se bilag).
2. I skal holde styr på alle bønnerne til Gud (se 
bilag).
3. I skal bestemme hvem, der kommer ind i 
himlen (se bilag).
4. I skal styre alle mennesker (se bilag).

Opsamling:
Hvor godt synes I selv det gik?
Hvor mange vil have jobbet?
(se bilag med pointer til opsamlingen)

Salme
Kære linedanser (se bilag)

Bøn
Kære Gud.
Tak for dagen, livet og ansvaret du har givet 
os.
Tak for at vi ikke er Gud og tak for at vi ikke 
skal være Gud.
Vær med os når vi ikke kan finde en mening 
med de ting der sker. 
Hold fast i os, så vi ikke taber modet.
Tilgiv os når vi dømmer andre, når vi siger at 
nogle er inde og andre er ude.
Hør vores bønner og hør os når vi sammen 
beder:
    Vor Far...

Liturgi 
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Velsignelse og bortsendelse
Herren velsigne dig og bevare dig!
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig!
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred!

Gå med fred!

Rent praktisk
                Sådan    arrangeres gudstjenesten

Aktiviteterne
Aktiviteterne fordeles rundt i kirken eller rummet. 
Det er vigtigt at deltagerne kan bevæge sig rundt til 
dem. Ved hver aktivitet placeres en person, der er 
ansvarlig for gennemførelsen af aktiviteten. 

Forberedelse
Sørg for at samle alle materialerne sammen. 
Kopier de forskellige ark og sæt de folk der skal stå 
for aktiviteterne ind i dem.  

Deltagere
Deltagerne opdeles i grupper af seks personer. 
Det er i disse grupper, at de skal bevæge sig rundt 
mellem aktiviteterne. 

Varighed
Aktiviteterne tager 7 min. og afbrydes herefter af 
præsten eller lederen, som sender grupperne videre 
til næste aktivitet. Alle aktiviteterne er beregnet til 
grupper på seks personer.  Ved mere end 24 deltagere 
dublerer man aktiviteterne, så det hele kan afvikles 
på ca. 30 min. 
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Kontrolrummet, hvorfra alle mennesker styres
Opgave: I skal styre alle mennesker

Deltagerne finder sammen tre og tre. 
Den ene skal have begge sine ben bundet til henholdsvis den 
anden og tredjes ben. 
Den midterste vil nu ikke kunne flytte på sine ben, uden at de 
to andre flytter med. 
Den midterste får nu også sine øjne dækket til. 
Det er nu op til de to andre at føre den midterste rundt. 

På en bane, bestående af forskelligt farvede engangsklude, skal 
den midterste nu føres rundt på banen. Det ene hold må kun 
gå på den ene farve klude og det andet hold kun på den anden 
farve klude. 
 
- Hvordan er det at være Gud og kunne styre alle mennesker 
og bestemme hvor de skal gå og hvad de skal gøre?
- Tror I, at mennesket er som små marionetdukker, og du som 
er Gud dukkeføreren?
- Hvis I, som Gud styrer alt, har mennesker så et ansvar, for det 
de gør?

Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner 
os! De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle 
de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden.« Gud skabte 
mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som 
mand og kvinde skabte han dem. (1. Mosebog kap. 26-27)

Marionetføreren
SITuATIOn

LæS HøjT

LæS HøjT

uDFøR 
AKTIVITETEn

SPøRG OG SnAK

At være skabt i Guds 
billede betyder også, at du 
og jeg kan handle og har 
et ansvar for jorden på 
Guds vegne. 
Vi er ikke små dukker, 
men kan selv vælge at 
handle, gøre godt 
                       -eller ondt. 

Pointer

MATERIALER 

• Engangsklude i flere farver

• Tørklæder til f
ødder 

• Tørklæder til ø
jne
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I er endt i afdelingen for opfyldelse af bønner
I skal besvare alle bønner og gøre alle de bedende glade, uden 
at gøre andre kede af det.

Jesper har bedt en bøn til Gud: ”Kære Gud, hjælp mig med at 
blive den bedste i klassen til matematik.” Gud skal nu prøve at 
opfylde hans ønske, men kan det få konsekvenser for andre, at 
Jespers bøn bliver hørt?

Stil seks flasker op som vist på tegnin-
gen. Hver af flaskerne repræsenterer 
en af Jespers venner, mens den midter-
ste er Jesper selv. Prøv nu at ramme 
den midterste flaske med en rispose. 
Risposen er Guds svar på Jespers bøn. 
Vælter I flere end Jespers flaske, vil 
beslutningen om at opfylde Jespers 
bøn også få konsekvenser for vennerne 
omkring ham. 

- Kunne I ramme plet så opfyldelsen af Jespers bøn ikke vælt-
ede andre omkuld?
- Hvad vil der ske hvis Gud var en bønneautomat, der opfyldte 
alle bønner´?

Teksten: Din vilje ske!
Inden Jesus blev taget til fange og slået ihjel tager han nogle 
af sine disciple med afsides for at bede. Jesus er bange for hvad 
der skal ske og beder Gud ”Far, du kan alt. Lad mig slippe for 
det der skal ske. Men det er dig der bestemmer, ikke mig”.
I Fadervor beder vi også “ske DIN vilje i himmelen således 
også på jorden”. 

Bønneautomaten
SITuATIOn

LæS HøjT

LæS HøjT

uDFøR 
AKTIVITETEn

SPøRG OG SnAK

MATERIALER • 6 flasker• Rispose/kastebold

Der er ikke en mening med alt, der 

sker. 
Gud er ingen bønneautomat, der giver 

alt det du peger på. 

Hvis vi fik alt det vi pegede på, ville der 

bliver totalt kaos. 

Pointer

Jesper



Afdeling for bønnesortering
Masser af mennesker beder til Gud. Hjælp Gud med at holde styr på 
bønnerne. 

“Kære Gud, tak for den dejlige dag. Lad der blive fred i verden. Lad 
alle drenge få de bedste job”
“Kære Gud, tak for dagen i dag. Stop krig og ulykke. Lad alle piger 
få de bedste job der er” 

Del deltagerne i to lige store hold. De to hold skal forsøge at give 
svar på en masse andre bønner.  
Bønnerne repræsenteres af papirark hvor der på den ene side er 
trykt en bøn på en hvid baggrund, mens der på den anden side er 
trykt en bøn på en sort baggrund. Det ene hold får tildelt den ene 
side af papirarket, mens det andet hold får tildelt den anden. De to 
forskellige bønner skal nu besvares af de to hold. Papirarkene bliver 
lagt på gulvet og det er nu de to holds opgave at svare på så mange 
bønner som muligt. Dette gøres ved at man vender det modsatte 
holds papirark, så man får sin egen side opad. 
Der startes med fire papirark på gulvet, men efter 15 sek., udvides 
igen med fire nye papirark. 15 sek. efter udvides antallet endnu en 
gang med fire osv. Dette gøres indtil der er gået 5 min. Dem der har 
flest papirark med sine bønner opad har vundet. 

- Hver gang I vender en bøn/seddel, så bliver en glad og en ked af 
det. Hvordan løser I det?
- Nu hvor I er Gud for én dag, hvad ville I så gøre anderledes i ver-
den?

Omstillingscentralen
SITuATIOn

LæS HøjT

LæS HøjT

uDFøR 
AKTIVITETEn

SPøRG OG SnAK

MATERIALER 

• Kopier af bilagsark 

  med bønner

Det er svært som menne-
sker at gennemskue alt og 
lave firkantede regler for 
hvad der er godt eller skidt. Det der er godt for én kan 
være skidt for en anden.

Pointer

Herre, du ransager mig og kender mig.
Du ved, om jeg sidder eller står,
på lang afstand er du klar over min tanke;
du har rede på, om jeg går eller ligger,
alle mine veje er du fortrolig med.
Før ordet bliver til på min tunge,
kender du det fuldt ud, Herre;
bagfra og forfra indeslutter du mig,
og du lægger din hånd på mig.
Det er for underfuldt til, at jeg forstår det,
det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det.
(Salme 139 vers 1-6)



Afdelingen for tildeling af pladser i himlen.
Hver dag forsøger masser af mennesker at komme ind i himlen. 
Du skal som Gud bestemme, hvem der kommer ind gennem 
porten hos Skt. Peter. Kan alle komme ind?

På en væg hænger et ark med fire forskellige personer: en 
morder, en politiker, en 15-årig pige og en far. 
De er alle fire døde, og deltagerne skal nu tage stilling til fire 
personers skæbne. Skal de i himlen eller ej?
Til de forskellige personer knytter der sig forskellige udsagn. Ud 
fra disse udsagn skal deltagerne nu vurdere om de vil sende dem 
i himlen. 
Udsagnene bliver fremlagt en af gangen for hver person, og delt-
agerne skal derefter beslutte, hvad der skal ske med personerne. 
Derefter fremføres et nyt udsagn. 
Flytter det på deltagernes opfattelse af, hvad der skal ske?  

De skal kunne vælge, at nogen ikke kan komme i himlen, men 
alle har muligheden for at komme i himlen. 

- Hvad siger I til at have det ansvar at kunne bedømme, hvem 
der kan komme ind i himlen?
- Kan alle komme ind?
- Findes der en himmel?

I må ikke være fordømmende over for andre, for hvis I er det, 
bliver I selv dømt. Den dom I fælder over andre, vil blive fældet 
over jer selv. Den målestok I bruger, vil I selv blive målt med 
(Mattæus fortælling om Jesus kap. 7, vers 1-2).

Himmelekspressen
SITuATIOn

LæS HøjT

uDFøR 
AKTIVITETEn

SPøRG OG SnAK

MATERIALER • Personark• Tape
• Ark med udsagn

Det er ikke menneskers 

opgave at dømme hvem, der 

er gode nok. Alle mennesker 

er gode nok til Guds kær-

lighed og tilgivelse 
– det er det vi kalder nåde. 

Pointer
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   By Joan Osborne

If God had a name what would it be?
And would you call it to his face?
If you were faced with him 
In all his glory
What would you ask if you had just one question?

And yeah, yeah, God is great
Yeah, yeah, God is good
Yeah, yeah, yeah-yeah-yeah

What if God was one of us?
Just a slob like one of us
Just a stranger on the bus 
Trying to make his way home

If God had a face what would it look like?
And would you want to see 
If seeing meant that 
you would have to believe 
in things like heaven and in Jesus and the saints
and all the prophets
And yeah, yeah...

Trying to make his way home
Back up to heaven all alone
Nobody calling on the phone
‘cept for the Pope maybe in Rome
And yeah, yeah...

Just trying to make his way home
Like a holy rolling stone
Back up to heaven all alone
Just trying to make his way home
Nobody calling on the phone
‘cept for the Pope maybe in Rome



Kære Gud
Tak for en dejlig dag. 
Lad der blive fred i verden.
Lad alle drenge få de 
bedste job.

Amen



Kære Gud
Tak for dagen i dag. 
Stop al krig og ulykke.
Lad alle piger få de 
bedste job der er.

Amen
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Kære linedanser, udspændt
Ligger foran dig
Selve livet du fik givet
Gå nu kun din vej
Du må turde træde ud
Hvor dit liv kun er dit
Det briste eller bære må
Dette ene skridt
Give fra dig hvad du magter
Da ser du
En dag du nåede ud
Og danser til himlens stjerneskud
 
Kære linedanser, hop nu
Ud ved siden af
Se dig danse, bare sanse
Gøre hvad du kan.
Være en, men en iblandt
Og mødes så du gror
Ja vent dig meget fra den kant;
Denne er din jord!
Tro mig når jeg siger til dig
Det største
Det ser man kun i det små
Og kigger du opad er himlen blå.
 
Kære linedanser, ser du
Livet er et net
Øjeblikke, tro blot ikke
Dansen kun er let.
Og en dag gør livet ondt
Det ved jeg at det vil.
For livet er et liv på trods
Smerten hører til.

Ud af sorgen vokser lykken
Og livet
I påskens evige fest
De stærkeste rødder har træer i 
blæst.
 
Linedanser – vælge livet
Hvilken er din vej?
Følge hjertet, uforfærdet.
Sige JA og NEJ!
Verden spørger tit hvordan
Og alt for lidt hvorfor.
Der er så mange ting man kan
- stå for det DU tror!
Gid du aldrig mister modet
Og lader
Det onde uimodsagt.
Når viljen befries, da falder magt.
 
Linedanser i det høje
Dans vidunderligt!
For det næste er det bedste;
Glæden ubestridt!
Tænk at få balancekunst,
Så helt ufatteligt!
At modtage sin stang og snor
Ganske kvit og frit.
Uanset om du nu tror det,
Så ved jeg
At lyset brænder for dig!
Og kigger du op, er der nok en vej!

Kære linedanser
   Tekst og musik Per Kjærsgaard
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Du skal værne det, der gror
overalt på denne jord.
Gennem dine varme hænder,
dine ansigtstræk, de kender,
kommer Gud til sine børn.

Ingen træffer livets Gud
mellem fjerne stjerneskud.
Han er Gud blandt mænd og kvinder,
dér hvor han hver morgen finder
redskab for sin kærlighed.
 
Menneske, dit liv er stort,
uden dig bliver intet gjort,
synker du til bunds i sorgen,
rejser Gud dig op i morgen
med din næstes milde hånd.
 
I det blanke morgengry
skaber Gud dit liv på ny.
Dag er optakt, muligheder
for at hjælpe dem, der beder
om et værdigt liv på jord.
 
Og når du har brugt din dag
til det sidste åndedrag,
standser Gud din gråd og klage,
tager en misbrugt dag tilbage,
nådigt glemt i evighed.

Menneske, din egen magt
Gør dig svimmel og forsagt,
du skal selv på denne klode
skelne ondskab fra det gode,
dybt ansvarlig for din jord. 

Du skal bringe verden fred,
dagligt brød og kærlighed.
Livets Gud har dine hænder,
derfor er det dig, han sender,
når din næste lider nød.
 

Menneske din egen magt
   Tekst: Lars Busk Sørensen · Musik: Willy Egmose
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Morder

Han har slået 
fire piger ihjel 
i løbet af et 
halvt år. 

Han har været 
en rigtig god 
far, har al-
tid taget sig 
meget af sine 
egne børn. 

Han var tidlig
ere FN soldat 
og havde hjul-
pet mange!

Tog sit eget 
liv da han 
kom i fæng-
sel!

Politiker 

Han har været 
med til at 
beslutte at 
en somalisk 
familie skal 
udvises – NU!

Sidste som-
mer red-
dede han en 
pige fra en 
drukneulykke. 

Han var en 
kraftig for-
taler for vind- 
energi i Dan-
mark.

Var på ferie i 
Thailand og 
druknede i en 
flodbølge

Pige 15 år

Hun havde til 
en fest scoret 
sin bedste 
venindes 
kæreste

Hun hjalp 
altid de andre 
i skolen med 
lektierne. 

Hun stjal en 
cykel da hun 
skulle hjem 
fra byen den 
anden dag. 

Hun blev 
ramt i en 
bilulykke og 
det var ikke 
hendes skyld. 
– hun døde! 

Far

Han arbejd-
ede så meget 
at han aldrig 
havde tid til at 
se sine børn. 

Arbejdede i 
en nødhjælps-
organisation 
som bygger 
skoler i Af-
rika.

Han havde 
lånt lidt af 
kassen på kon-
toret. 

Døde af 
lungekræft 
for 14 dage 
siden. 

Bilag til Himmelekspressen
 Personark
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