
 
 

    

 
Jeg vil gi dere fremtid og håp 

 
 

En vandregudstjeneste med barn og voksne

Hvordan 
- Vandregudstjeneste der forsamlingen deles inn i mindre grupper og går fra post til post.  

- Før man vandrer, kan man han en felles start i benkeradene.  

- Når man er ferdige med vandringen kan man gå tilbake til benkeradene og avslutte sammen. 

En praktisk måte å gjennomføre dette på er å dele menigheten inn i fem grupper (det er foreslått fem poster). På 

hver post er det en ansvarlig som hjelper til med gjennomføringen av aktiviteten, eller det kan det være en skriftlig 

instruksjon på posten. Etter et bestemt tidsintervall (f.eks. 5 minutter) gis et signal og gruppene går videre til neste 

post.  

Dersom man ikke ønsker å ha en vandregudstjeneste, kan alle aktivitetene gjennomføres i benkeradene ved at alle 

gjør aktivitetene samtidig. Da trenger man hjelpere som kan bidra med å dele ut papir og utstyr og så må alle i 

forsamlingen bevege seg fram til de forskjellige illustrasjonene etter hvert som programmet går sin gang. Det kan 

fungere fint hvis man har en god plan for organiseringen. 

Hensikt/mål 
Hensikten med Gudstjenesten er å skape bevissthet rundt moderne slaveri og gi tips til hva man kan gjøre for å 

bekjempe dette. Gudstjenesten skal minne oss om at Gud gir håp i vanskelige situasjoner. 

Bibelfortellingen handler om Naamans tjenestejente. Hun er en representant for dagens moderne slaver. En 

tredjedel av ofrene for menneskehandel er barn, over halvparten er kvinner. 

 

Fellesdel av Gudstjenesten før vandring 
Skriftlesning/nøkkeltekst: For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. 

Jeg vil gi dere framtid og håp. Jer. 29,11. 

Les og/eller fortell historien om Naamans tjenestejente: 2. Kong 5,1-14 

Fortell noen enkle fakta om moderne slaveri:  

-Moderne slaveri: Et samlebegrep om utnyttelsen av sårbare mennesker til egen fortjeneste og uten at ofrene har 

mulighet til å unngå utnyttelsen. 

- Menneskehandel: Å utnytte andre i prostitusjon eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid, krigstjeneste i fremmed 

land eller for å fjerne deres organer ved hjelp av enten vold, tusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig 

adferd. 

- Moderne slaveri frarøver mennesker grunnleggende rettigheter. 

- Flyktninger og migranter er særlig utsatte for menneskesmugling, menneskehandel, seksuell og annen vold og 

frihetsberøvelse, forskjellsbehandling på arbeidsplassen og mistenksomhet fra beboere i det nye landet. 

- Moderne slaveri er en av vår tids største globale tragedier.  

- FN har i mange år operert med tallet 27 millioner ofre for slaveri eller slavelignende forhold. Andre, som Global 



Slavery Index, opererer med 46 millioner. Det er flest kvinner og jentebarn som blir ofre (75%), men også mange 

menn og gutter. Virksomheten foregår ofte i det skjulte, derfor er mørketallene store. Menneskehandel og slaveri 

forekommer også i økende grad i Norge.  

Forslag fra Salmer og sanger:  

Nr. 439: Da Herren kom til denne jord 

Nr. 362: Gi meg en byrde, Gud jeg ber 

Nr. 353: Noen må våke i verdens natt 

Nr. 40: Så stor og rik på herlighet  

Nr. 573: Jeg tror på jordens forvandling 

Nr.  

 

Andre sanger: 

Se i nåde til oss (Treklang, nr. 220)  

Hjerteslag (Radiate) 

Herre, gje meg dine auge (Hopland) 

 

Forslag til temasang: Du er hos dem 

Du er hos dem som lider i dag 

Du ser deres nød og hører deres bønn 

Og du er hos dem og kjemper i dag 

for å gi alle frihet på jord 

 

Herre, forbarme deg, 

Herre, forbarme deg, 

Herre, forbarme deg  

og hjelp oss tjene vår lidende neste 
Tekst og melodi: Arne Höglund (Note vedlegges i e-post) 

 

 
 

Post 1 – Hvem er stor og hvem er liten? 
Utstyr: Post-it lapper. Plakat/flipoverblokk med følgende tekst: Hvem er stor og hvem er liten? 

Stor Liten 

Stor mann 
Hærfører 
Naaman 

Ung jente 
Tjener 
Uten navn 

 

Si: I bibelfortellingen vi nettopp hørte eller fikk lest, 2. Kong 5,1-14, var det en mektig mann og ei ung jente. Mannen 

jobbet for kongen og var hærfører. Jenta var slave og tjeneren til kona hans. Han hadde et navn; Naaman. Jenta var 

«navnløs». Se 2. Kong 5,1.  

 

Be alle deltakerne om å skrive en post-it lapp hver; en lapp for når man føler seg stor og en lapp for når man føler 

seg liten. Heng lappene på plakaten. Snakk sammen om det som står på lappene. Fortsett med å snakke sammen om 

Naaman og tjenestejenta. Tror dere Naaman følte seg liten når han ble syk? Tror dere tjenestejenta følte seg stor når 

hun hadde hjulpet ham? Hvordan er det med moderne slaveri? Hvem føler seg stor og liten? 

 

 

 

                                                                                                  Tjenestejenta (Søvi Solheim)  

 

 

 

 

http://www.globalslaveryindex.org/


 

Post 2 – Bibelvers til trøst og oppmuntring 

Utstyr: Stjerneklistremerker. Du trenger ett klistremerke pr. person.  

Plakater/ark med bibelvers. En bibeltekst pr. ark/plakat:  

- Alt makter jeg i han som gjør meg sterk. Fil 4,13  

- Vær modige og sterke! Vær ikke redde og la dere ikke skremme av dem! For Herren din Gud går selv med deg. Han 

svikter deg ikke og forlater deg ikke. 5. Mos 31,7-8 

- Herrens engel slår leir rundt dem som frykter ham. Han frir dem ut. Sal 34,8 

- Herren er god, et vern på nødens dag Han tar seg av dem som søker tilflukt hos ham. Nah. 1,7 

- Gud er mitt sterke vern, han gjør min ferd hel. Han gir meg føtter som en hind og lar meg stå på høydene. 2. Sam 

22,33-34 

Si: Naamans tjenestejente trodde på Gud, hun var en av Abrahams etterkommere, en jøde. Hun hadde lært de ti bud 

og hun hadde hørt historiene om profetene, Elia og Elisja. Hun trodde på profetene og hun tilba Gud også i 

fangenskap. Vi vet ikke hvordan hun ble tatt til fange og hva hun så og opplevde mens dette skjedde. Kanskje ble hun 

fanget mens hun var ute og lekte? Eller kanskje ble familien hennes skadet og i verste fall drept før hun selv ble 

fanget?  

Tror dere hun gråt? Tror dere hun ba? Tror dere hun ble trøstet av fortellingene om Moses, Job og profetene?  

Hvilke av bibelversene som er skrevet på disse plakatene liker dere best? Les alle tekstene og la deltakerne få litt tid 

til å tenke. Kanskje en eller to kan fortelle hvilket vers de setter pris på? Evt. et bibelvers som har betydd mye for 

dem i en vanskelig situasjon. Be alle sette en stjerne på bibelverset de liker best.  

 

      Den syke Naaman og tjenestejenta (Sølvi Solheim)  

 

Post 3 – Bønn om mot og kraft  
Ustyr: Bilder av modige personer og dyr. For eksempel bilde av en løve, bilde av Martin Luther King, bilde av Malala, 

Daniel (i løvehulen), Josef (i Egypt), Naamans tjenestejente (i Syria) osv. Lapper, evt. formet som et hjerte. Krukke.  

 

Si: Hva vil det si å være modig? Snakk sammen om personene/dyrene du har bilde av som er modige. I dag skal vi be 

for mennesker som er undertrykt. Vi skal be om at undertrykte skal få mot og kraft som løven, Malala Daniel og 

Naamans tjenestejente. Be fritt sammen i gruppa. Deretter kan alle få skrive Amen på en lapp. Fortell at Amen betyr: 

«La det skje». Lappene legges i en krukke.  



  

 

 

Naaman dypper seg i Jordan (Sølvi Solheim) 

 

 

Post 4 – Frihet 
Utstyr: En papirlenke av grått eller brunt papir (se vedlegg). Klipp og lag den slik du ville laget en julelenke til 

juletreet. Sørg for at det er like mange ledd i lenka som det finnes mennesker i forsamlingen din. Hvis du har tid og 

mulighet, kan du sørge for at det er trykket et bibelvers på hver papirremse: Herrens Ånd er over meg, for han har 

salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og 

blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren (Lukas 4,18).  

Hvis du ikke har mulighet til dette, skriv ut bibelverset i minst 20 eksemplarer.  

PC som viser film av kuer som slippes ut om våren, eller av en fange som settes fri, eller et land som har blitt frigjort 

etter krig. Søk på internett og last ned filmen til PC `en din.  

 

Si: Vi skal se en film der noen kuer slippes ut fra fjøset om våren.  

(Her finnes det mange filmer på Youtube. Søk: Kuslepp. Et eksempel her: 

https://www.youtube.com/watch?v=MfuXq397xjY 

Se så lykkelige kuene virker?  

Vi kan bidra til andres frihet. Har dere noen ideer til hva vi kan gjøre for å sette mennesker fri? La gruppa svare. Her 

er noen forslag hvis de trenger litt starthjelp:  

Vi kan jobbe mot menneskehandel her i Norge. Vi kan støtte organisasjoner som på ulikt vis frigjør og myndiggjør 

mennesker. Vi kan hjelpe barn, spesielt jenter til å få utdanning. Vi kan være kritisk til hva vi kjøper, slik at vi ikke 

indirekte støtter «slavearbeid». Når alle har fått si litt, kan du si: For å vise at vi vil gjøre bevisste valg, valg som skal 

bidra til frihet, tar vi av et ledd i lenka hver. Kanskje lenkeleddet kan legges i bibelen som en påminner om at du skal 

be for dem som er rammet av menneskehandel? Les deretter høyt i kor, bibelverset på lenkeleddet evt. del ut 

arkene med bibelteksten. Husk å eventuelt samle inn igjen ark, slik at du kan bruke dem på nytt til neste gruppe. 

 

  

Naaman har blitt frisk (Sølvi Solheim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MfuXq397xjY


Post 5 – Forbilder som motiverer 
Utsyr: Ett sett lekehåndjern og papirkroner, nok til alle barna i forsamlingen. Lerret og tusj i mange farger.  

Skriv følgende på lerretet: Guds prinser og prinsesser 

 

Si: Bibelen er full av helter. Daniel, Josef, Naamans tjenestejente, Paulus, Rut og mange flere. Fortell litt om flere 

eller alle disse personene:  

- Daniel ble tatt til fange. Vis fram håndjern. Men han ble kongens rådgiver. Vis kronen. Sett kroner på noen av 

barna. 

- Josef ble solgt som slave. Først ble han kastet i en brønn, deretter i fengsel. Vis fram håndjern. Men han ble 

nestkommanderende etter kongen. Vis kronen. Sett kroner på flere barn. 

- Rut reiste til et fremmed land og måtte be om tjenester. Hun kunne ikke bestemme mye selv. Vis fram lenke. Hun 

ble stammor til Jesus, Kongenes konge. Vis kronen. Sett kroner på flere barn. 

- Paulus ble fengslet på grunn av troen sin. Vis fram håndjern. Men han vant Guds seierskrans. Vis fram krone. Og 

fortsett med å sette papirkroner på hodene til barna. 

- Naamans tjenestejente var slave. Vis fram håndjern. Men hun reddet kongens hærfører fra en farlig sykdom og 

fortalte andre om Gud. Vis fram krone. Sett kroner på barnas hoder dersom noen mangler.  

Avslutt med å si: Mennesker kan skade oss og gjøre oss vondt, men uansett hva som skjer er vi alle Guds prinser og 

prinsesser. Be deretter alle deltakerne (også de voksne, selv om de ikke har fått krone) om å skrive navnet sitt på 

lerretet. (De som ikke kan skrive kan få hjelp.) 

Fellesdel av gudstjenesten etter vandring 
Oppsummering: I Lukas 4, 14-30 leser vi om da Jesus besøkte Nasaret. Jesus minner menneskene som er samlet om 

syreren Naaman som ble helbredet den gangen da tjenestejenta hadde sendt han til Guds profet. Hvorfor ble 

folkemengden rasende da Jesus påpekte og minnet om dette mirakelet? (Alle mennesker er like mye verdt for Gud). 
Si noen oppsummerende ord om aktivitetene dere har gjort. Vis gjerne fram plakater og lerret.  

 

Punkter til bønn:  
- Takk for at du, Jesus, ser menneskers smerte i en verden av vold og undertrykkelse. Du ser oss alle: traumatiserte, 

voldsutsatte, på flukt, fanget, foraktet. 

- Vi ber for alle som er utsatt for vår tids slaveri. 

- Gi oss mot og engasjement for mennesker som lider.  

- Led oss på kjærlighetens og håpets vei.  

- La alle mennesker erfare at din rettferdige fred bryter frem og en dag skal favne hele verden når din time kommer.  

Amen.  

Avslutning: På vanlig måte, for eksempel med sanger og bønn.  

 

 

 

Konseptet for vandregudstjenesten er utarbeidet av Nina Myrdal (Adventistkirkens skoleavdeling)  

og Gry Haugen (ADRA)  

 
 


