
Gud hade roligt och jobbade så,
i sex hela dagar det rullade på. Vad då?

I Nilflodens vatten jag låg i en korg,
till mammas och pappas stora sorg.

Vem är jag?
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Hos mig får du veta mycket som är bra,
men somliga tycker - det är inget att ha.

Vad kallas jag?
När alla låg sjuka med brännhet kropp,
jag glänste i solen och gav dem hopp.
Vem är jag?
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Vad ser jag på fältet?
Det ser ju ut som tältet!

Jag ledde striden mot Jerikos mur,
tidigare var jag tjänare åt Mose

- eller hur?
Vem är jag?



Stark var jag, men svag på samma gång.
Jag föll för vin, kvinnor och sång.

Vem är jag?

Jag kom som främling från Moabs mark,
blev stammoder till Israels störste monark?

Vem är jag?
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Den ene blir profet, den andre blir kung.
Om båda kan sägas: �Oj då, så ung!�  Vilka är vi?
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Prästen Eli
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Samuel smörjer
David till kung

Samuels föräldrar
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7David och Goliat

2

Tala, din tjänare hör!
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Många profeter fanns före och efter mig,
men ingen i eldsvagn lät hämta sig.

Vem är jag?



Prästen Esra använde dessa båda,
att lära folket Guds rike skåda.

Vilka båda?

Så klok och så vis,
jag kände till allt.

Jag byggde det hus,
som Gud mig befallt. Vem är jag?

Arken Förlåten Överstepräst

Salomo



Vi byggs av stenar, grus och lera. Fiender oss jämt vill rasera.
Nehemja detta ej lät passera,

han byggde oss upp och lät Gud regera.
Vilka vi?

När Haman
judarna ville förgöra,
kom jag och sa:

�Se, men inte röra!�
Vem är jag?

Jerusalem



Inte välkommen, jag kommer ändå
och avslöjar snarast om du har... Vad då?

Alla fåren måste känna att jag är allas.
De litar på mig, för jag kallas... Vad då?



Säg enkelt till Jesus:
�Kom in, kom in�

och genast förändras situationen din.
Vad får du då?

Om syndare
lockar dig, så följ

dem inte.
Ordspr 1:10

Vik inte av till höger
eller vänster,

håll din fot borta
från det onda.

Ordspr 4:27

Låt ej godhet
och sanning vika

ifrån dig.
Ordspr 3:3

Befall dina verk åt Herren, så
har dina planer framgång.

Ordspr 16:3

Framför allt som skall
bevaras må du bevara ditt hjärta,

ty från det utgår livet.
Ordspr 4:23

Den som funnit en hustru...
...har fått nåd ifrån Herren.

Ordspr 18:22

Ty det är Herren
som ger vishet,
från hans mun

kommer kunskap
och förstånd.

Ordspr 2:6

Vi visar vägen,
varnar för fara.

Lyssnar du trägen,
kan livet du spara.

Vilka är vi?
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Jesaja
53:5

Jesaja
9:6

Jesaja
65:25

Kung Salomo satt och skrev en gång
ett Mästerverk som fick titeln... Vad då? Vem profeterade om Jesus som liten och stor?

Vem såg att lejon och lamm sida vid sida bor?



Sura miner och grimaser,
brukar följa mina fraser.

Vem är jag?

Liten kände jag mig,
i brunnen slängde de mig,
krukmakaren tröstade mig.

Vem är jag?

KLAGOMUREN

Jeremia i
brunnen

Jer 38:
1-13

Jeremias
kallelse
Jer 1:4-10

I kruk-
makarens hus

Jer 18:1-6
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För att stå på sin post,
måste man äta rätt kost.

För att skickligt kunna dela, är det bra med hela...
Vad då?

Det grymma lejonet öppnade sitt gap,
det hördes bara - ett litet rap.

En ängel ned från himlen klev och lilla jag räddad blev.
Vem är jag?

MUSIK

NATURUPPLEVELSER

GEM
ENSKAP

KONST



Amos 4:12

Den går över
förnuft och sans,

pengar räcker ingenstans.
Vad menas?

Joel och Amos profeterade och sa,
det som riktiga scouter vet så bra.

Vad då?

  Guds
väg

till
oss

Hoseas
väg
till

Gomer
HOSEA och GOMER

I GUDS hand

Och det skall ske därefter
att jag skall utgjuta min Ande över

allt kött. Era söner och era döttrar skall
profetera, era gamla män...

...Och det skall ske att var och en som åkallar
Herrens namn skall bli frälst.

Joel 2:28-32
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Guds kärleksväg till oss:
Bild 1)  Jesu födelse
Bild 2)  Jesus på korset
Bild 3)  Den tomma graven
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Först flydde jag, senare lydde jag.
Vem är jag?

För bonden gäller höst och vår.
I livet mitt det sätter spår.

Vad då?



Bottenlöst är djupet och fiske är förbjudet.
Var då?

Jag kan vara liten som ett senapsfrö.
Ändå ger jag kraft att leva
och mod att dö.
Vad då?

TRONS PROFET

TRONS FADER Isak &  Abraham

TRON I FUNKTION
Hur många år hade
kvinnan varit sjuk?

Den
rättfärdige
skall leva

genom sin
tro.

12 år.



Vem är bäst på att förlåta?
Vem kan trösta dem som gråta?
Vem bär krona, spira och bälte?

 Vem är alla tiders......?

Jag är med er,
säger Herren.

Haggai 1:13

Herren,
din Gud,

bor
i dig,

en
hjälte
som

frälsar.
Sefanja 3:17

Stabil måste den vara
om stormar den ska klara.
På den är det ingen fara...

Vad då?

DEN

TOMMA

GRAVEN

KORSET

GETSEMANE

JESU HIMMELS-
FÄRD

NATT-VARDEN



GUDS
MINNES

BOK

KOLLEKT
BOX

Dåliga herrar är vi.
Goda tjänare vi bli.

Vilka är vi?


