
Jesus er vår hyrde

Introduksjon
Denne serien av storsamlinger er tenkt for hele menighetsfamilen og tar for seg tema som 
kan relateres til både barn, ungdom og voksne. 
Du får her tips til et tema og hvordan det kan vinkles, ideer til konkurranser og aktiviteter, 
involvering av barn og unge mm. Selve programmet må dere legge selv ut i fra hvilke ressur-
ser dere har, hvem som er deres typiske forsamling og hvem som skal forkynne, lede lovsang 
osv. 
Vi håper at dette kan bli til inspirasjon for dere og tar gjerne imot tips vi kan legge til når 
dere har prøvd ut tema eller om dere har forslag til nye tema som dere har brukt med suk-
sess i deres korps.
Gud velsigne dere i arbeidet for å nå barn, unge og familier med evangeliet om Jesus Kristus!



Fokus 

Jesus ønsker å være min hyrde.  

Bibelen forteller om en Gud som elsker alle mennesker og som ønsker fellesskap med oss. 
Han vil at vi skal lære ham å kjenne og gi ham plass i våre liv.  Han vet hva som er best for 
oss og Bibelen, Guds ord, hjelper oss til å ta de rette valgene for våre liv. 

I denne storsamlingen kan man ha fokus på å ta et valg om å følge Jesus og legge til rette for 
at den enkelte kan gjøre det.

Glede i himmelen når en vender om og tar imot invitasjon til frelse og overgivelse. Tekst til 
frelsesbønn i PP-presentasjonen.

Bibeltekst 

Salme 23 

Tips til sanger 

Rikere enn den rikeste 

Gi meg Jesus 

Kjære Far i høye himmel 
 
Sangene ligger i PP-presentasjonen.

Aktivitet

Ballongbønner.
Du trenger ferdigoppblåste ballonger med en lapp med en bønn i hver ballong. Det kan være 
ulikt formulerte bønner om å ta imot Jesus.

Sett på musikk.
Møteleder kaster ut en ballong over forsamlingen som slår den rundt i lufta til hverandre.
Når musikken stopper, må den som er nærmest ballongen komme opp til møteleder, sprek-
ke ballongen og lese lappen inni. Hvis noen ikke ønsker å lese, leser møteleder høyt.



Forslag til ballongbønner kan være:

Kjære Gud! Takk for at du er min hyrde. Du omslutter meg med din kjærlighet. Amen
 
Kjære Gud! Takk for at du er min hyrde. Du viser meg den rette vei når jeg går meg vill. 
Amen
 
Kjære Gud! Takk for at du er min hyrde. Du hjelper meg når jeg må ta vanskelige valg. Amen
 
Kjære Gud! Takk for at du er min hyrde. Du har omsorg for meg. Amen

Tips til film

Sauen som ble borte
https://www.youtube.com/watch?v=KFTM6WMLylQ

Jesus er den gode hyrde (Kristen animasjonsfilm for barn)
https://www.youtube.com/watch?v=_WAUGKYpsuQ

Husk å se igjennom filmene først og se om de passer til den vinklingen og aldersgruppen du 
har tenkt å legge til rette for.


