
Gud gav oss händer

En gestaltning om vad vi kan göra med våra händer.

VAD?

Gestaltningen, som är ett enkelt drama, förklarar evangeliet om Jesus som kom med

utsträckta händer och nu lever mitt ibland oss. Vi kan visa Guds kärlek med våra

händer! Drama är ett kreativt sätt för att lära om och upptäcka detta. Aktiviteten kan

göras inom gruppen eller användas i exempelvis gudstjänst.

HUR?

Gestaltningen kan göras i söndagsskolan eller barngruppen. Barnen kan visa den som

en predikan i gudstjänsten, eller låt hela församlingen vara delaktiga i gestaltningen.

Till påsk har församlingar visat detta drama utomhus i sitt närområde!

INTRO TILL BIAL – SKAPAD TILL ATT SKAPA

Filmen till aktiviteten börjar med en presentation av vad Bial är, också genom temat

om händer som skapar! Händerna som möts – A:et i loggan – gör en high five, ber och

tackar.

High five: symboliserar vänskap och att göra något bra tillsammans! I Bial kan vi göra

skillnad för andra barn. Barn ska få sina rättigheter, alltså vad de behöver – trygghet,

respekt, skola, tro, åsikt, sjukvård och mat, med mera. (Information om vart pengarna

går när vi samlar in till Bial finns på hemsidan under respektive land.)



Bön: Vi ihop med kristna över hela världen, och vi kan be för varandra och den värld

Gud skapat! Bön förenar oss och gör skillnad.

Tack: Som Guds barn kan vi tacka Gud för alla goda gåvor. Gud, vår pappa, har

skapat oss till sin avbild och gett oss sin son Jesus som är med oss alla dagar genom

den helige Anden. Vi kan i tacksamhet skapa något meningsfullt, och göra världen

vackrare och mer kärleksfull!

GÖR SÅ HÄR:

I filmen gestaltas dramat av Sofia tillsammans med barn i Lötenkyrkan, Uppsala och

en söndagsskola i Dodoma, Tanzania. Där kan ni se rörelserna. Barnen säger

replikerna tillsammans med ledaren i filmen, men de som agerar kan också agera tyst

med bara händer och mimik, och en berättarröst talar. En person agerar som Jesus.

På nästa sida finns instruktioner med manus och rörelser.

Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus till att göra de goda

gärningar som Gud från början har bestämt oss till.
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Händer

Alla agerande står i halvcirkel och visar sina händer

Händer… Gud gav oss händer öppna, uppåt

Händer… att skapa med forma en kruka i luften

Händer… att ge med lyft fram de öppna händerna

Händer… att älska med krama sig själv

Händer… att hjälpa med ta i varandras händer

Händer… att skydda med bilda en halvcirkel framför

kroppen, handflatorna lodräta

Gud gav oss händer…

Men vi har missbrukat dessa händer

Händer… gjorda att skapa med…  förstör riv ner ”krukan

Händer… gjorda att ge med…       tar dra händerna mot sig

Händer… gjorda att älska med…   hatar vänd på kroppen

Händer… gjorda att hjälpa med…  avvisar visa stopp med båda

händerna

Händer…    gjorda att skydda med…  attackerar slå till med handen

Men Gud ville inte ha det så, han sände sin son Jesus.

Han kom med utsträckta kärleksfulla händer.

Jesus kommer och går mitt ibland oss, håller ut händerna, visar en längtansfylld blick

Men vi tog fast händerna, spikade fast dessa på ett kors

ta fast Jesu armar, för honom bakåt och “spika”

och sa: - Stanna där Gud! Jesus nickar med huvudet

Jesus dog

men Gud gjorde honom levande igen.

Han lever mitt ibland oss Jesus går omkring igen

och går på våra gator idag, med utsträckta händer

längtande, väntande efter oss alla.

Källa: drama till sången ”Gud gav oss händer..” /”Walking hands”


